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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020   

 

O MACKENZIE  ESPORTE  CLUBE, por meio da Comissão  de licitações e compras 

torna público, para conhecimento dos interessados, que na data e horário abaixo 

indicados, realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR 

PREÇO GLOBAL POR LOTE, modo de disputa: ABERTO, critério de julgamento: 

MENOR PREÇO, em sessão pública virtual, por meio da INTERNET, mediante condições 

de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases, que será regida 

Regulamento de Compras e Contratações do COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES, 

publicado em 19 de junho de 2019. Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002. Lei 

Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores. E decreto n.º 

10.024, de 20 de setembro de 2019.  Objetivando AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 

ESPORTIVOS. OBJETIVA A MODERNIZAÇÃO DOS PARQUES ESPORTIVOS 

DISPONIBILIZADOS PELO MACKENZIE ESPORTE CLUBE PARA FORMAÇÃO DE 

ATLETAS. NOS TERMOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE ATLETAS OLÍMPICOS 

DO CBC, conforme exposto no Anexo I e termo de referência do presente edital.  

DIA/HORÁRIOS:  

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ: –23/07/2020 ás Horas 09:00:00  

ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: – 23/07/2020 ás Horas 09:00:01  

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: – 23/07/2020 ás 09:30:00             

 

Horário de Brasília /DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na 

documentação relativa ao certame.  

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA 

www.bbmnetlicitacoes.com.br  

  

  

  

  

  

  

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/


 

 
 (31) 3223-2611 

Rua Congonhas, n° 420, Santo 

Antônio Belo Horizonte - MG - CEP 

30330-100 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020     

   

1. - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:   

1.1 O MACKENZIE ESPORTE CLUBE, por meio da comissão de licitações e compras, torna 

público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local já indicados 

anteriormente, realizar-se-á licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo 

MENOR PREÇO. 

 

1.2 O PREGÃO ELETRÔNICO será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 

mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os 

trabalhos serão conduzidos pelo pregoeiro e sua equipe de apoio, mediante a inserção e 

monitoramento de dados gerados ou transferidos para o portal "BBMNET Licitações", 

constante da página eletrônica do BBMNET – Licitações Públicas, no endereço 

www.bbmnetlicitacoes.com.br e Mackenzie Esporte Clube, no endereço: 

www.mackenziebh.com.br. 

  

2. - DO OBJETO:  

A presente licitação tem como objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. 

OBJETIVA A MODERNIZAÇÃO DOS PARQUES ESPORTIVOS DISPONIBILIZADOS 

PELO MACKENZIE ESPORTE CLUBE PARA FORMAÇÃO DE ATLETAS. Conforme 

exposto no Anexo I e termo de referência do presente edital.  

 

3. - FONTE DE RECURSO:  

3.1 Este edital correrá à conta dos recursos orçamentários vinculados a Modernização do Parque 

Esportivo do MACKENZIE ESPORTE CLUBE, através convênio celebrado entre esta entidade 

e a COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES.  

 

4. – PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS:  

4.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao 

pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por 

meio eletrônico, na aba SOLICITAR ESCLARECIMENTOS no portal "BBMNET 

Licitações".  

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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4.1.1 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

4.1.2  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

 

5. – DA IMPUGNAÇÃO:  

5.1 Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na 

ABA IMPUGNAR no portal "BBMNET Licitações", até três dias úteis anteriores à data 

fixada para abertura da sessão pública. 

5.1.1 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado 

pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a 

impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da 

impugnação; 

5.1.2 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação; 

5.1.3 Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data 

para realização do certame.  

  

6. - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:  

6.1 Os interessados em participar da licitação deverão ler atentamente o Edital completo, 

observando especialmente a exigência de documentação técnica que será motivo de 

desclassificação/inabilitação. A empresa arrematadora do(s) lote(s) que deixar de 

apresentar qualquer dos documentos, sabedora da exigência, poderá ensejar abertura de 

processo administrativo, com aplicação das penalidades previstas na Lei e no Edital. 

6.2 Poderá participar do presente Pregão Eletrônico qualquer empresário individual ou 

sociedade regularmente estabelecida no País, que explora o ramo pertinente ao objeto 

desta licitação e que atenda a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, 

constantes deste Edital e seus Anexos. 

6.3 Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processo 

licitatório os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:  
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6.3.1 Punidos no âmbito da Administração Pública Estadual ou Federal, com as sanções 

prescritas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei n. 8.666/93, ou em período de 

suspensão para participar dos processos seletivos do COMITÊ BRASILEIRO DE 

CLUBES e suas entidades filiadas; 

6.3.2 Estejam sob falência, recuperação judicial e extrajudicial, dissolução ou liquidação;  

6.3.3 Isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela elaboração do projeto 

básico, ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista 

ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou 

controlador, responsáveis técnicos ou subcontratados;  

6.3.4 Estrangeiros que não possuam sede no país; 

6.3.5 Sejam colaboradores ou dirigentes do MACKENZIE ESPORTE CLUBE ou responsável 

pela licitação.  

6.4 Nenhuma licitante poderá participar deste certame com mais de uma Proposta. 

6.5 A participação nesta licitação está condicionada obrigatoriamente à inscrição e 

credenciamento do interessado no Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da 

Bolsa Brasileira de Mercadorias, "BBMNET Licitações".   

  

7. - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:  

7.1 O certame será conduzido pelo pregoeiro e sua equipe de apoio que terá, em especial, 

as seguintes atribuições:   

7.1.1 Conduzir a sessão pública; 

7.1.2 Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos 

ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração desses documentos; 

7.1.3 Verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos 

no edital; 

7.1.4 Coordenar a sessão pública e o envio de lances; 

7.1.5 Verificar e julgar as condições de habilitação; 

7.1.6 Sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 

documentos de habilitação e sua validade jurídica; 

7.1.7 Receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade 

competente quando mantiver sua decisão; 
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7.1.8 Indicar o vencedor do certame; 

7.1.9 Adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 

7.1.10 Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 

7.1.11 Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e 

propor a sua homologação. 

  

8. – DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET:  

8.1 Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso 

poderão ser iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico 

www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores) ”.  

8.2 As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser 

sanadas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat 

ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br.   

 

9. – PARTICIPAÇÃO/PROPOSTAS/LANCES:  

9.1 A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta, 

por meio do sistema eletrônico no sítio www.bbmnetlicitacoes.com.br, opção "Login" 

opção “Licitação Pública” “Sala de Negociação”  

9.1.1 As propostas deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário 

definidos, conforme indicação na primeira página deste edital.  

9.2 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

9.3 Se ocorrer a desconexão do pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema 

eletrônico permanecer acessível aos proponentes, os lances continuarão sendo 

recebidos, sem prejuízo dos atos realizados;  

9.4 O pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo 

dos atos realizados. 

9.4.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 

será suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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aos participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora 

para a continuidade da sessão.  

9.5 O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a 

adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal 

“www.bbmnetlicitacoes.com.br”, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de 

licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento, precedidos de 

agendamento ou não.  

  

10. - DA PROPOSTA  

10.1 O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento 

de todas as exigências contidas neste edital e seus anexos. O fornecedor será 

responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

10.2 As propostas encaminhadas terão prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias 

consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme 

disposição legal.  

10.3 É vedada a identificação do licitante por qualquer meio.  

10.4 Caso esteja em condição de ME/EPP, informar em campo próprio da plataforma 

BBMNET Licitações.  

10.5 Os valores deverão ser preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico e neles 

deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, tais como frete, encargos sociais, 

seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto licitado.  

10.6 Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de julgamento de 

MENOR PREÇO, observadas as exigências estabelecidas nesse Edital. 

10.7 O licitante deverá encaminhar PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, até a data e horários marcados para abertura da sessão, quando então 

encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

10.8 A empresa deverá formular sua PROPOSTA PARA O VALOR TOTAL POR LOTE, 

considerando os quantitativos e especificações clara e detalhadas dos 

produtos/materiais/equipamentos ou serviço ofertado, indicando suas características, 

constantes no ANEXO I e termo de referência deste edital.   
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10.8.1 Indicação da origem do produto ofertado: se nacional ou importado. Se importado, 

indicar o país de origem; 

10.8.2 Indicação precisa da marca, nome do fabricante e modelo do produto ofertado, 

quando for o caso; 

10.8.3 Indicação da garantia. 

10.9 O valor proposto e todas as especificações do objeto contidas na proposta serão de 

exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo direito de pleitear qualquer 

alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  

10.10 A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste 

certame será interpretada como não existente ou já incluída no preço final, não podendo 

o licitante pleitear acréscimo após a abertura da sessão pública.  

10.11 Quaisquer elementos que possam identificar o licitante importarão na desclassificação da 

proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

10.12 As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.  

10.13 A licitante poderá cotar preço para um ou mais lotes, sendo obrigatória a cotação de 

todos os itens de cada lote ofertado. 

10.14 Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 

encaminhada. 

 

11. - ABERTURA DAS PROPOSTAS, CLASSIFICAÇÃO E LANCES:  

11.1 O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.  

11.2 Serão desclassificadas as propostas que:  

11.2.1 Não contiverem todos os dados e elementos exigidos neste edital, sejam omissas ou 

apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;  

11.2.2 Contiverem os valores inexequíveis e os excessivamente elevados; 

11.2.3 Não atenderem as condições exigidas neste edital.  

11.3 Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.  

11.4 Valor global por lote, decorrente da soma dos preços unitários dos itens que compõem 

cada lote, em conformidade com o ANEXO I e termo de referência deste edital, e que 

será objeto da disputa de lances. 
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11.5 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados 

ao sistema para participar da sessão de lances oportunidade em que os licitantes 

poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico: 

11.5.1 Para efeito da disputa, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos licitantes 

serão consideradas lances; 

11.5.2 As licitantes poderão oferecer lances sucessivos e de valor decrescente em tempo 

real, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos; 

11.5.3 Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que 

tenha sido anteriormente registrado no sistema pelo licitante; 

11.5.4 A diferença de valores entre os lances, que incidirá tanta em relação aos lances 

intermediários quanto em relação a proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser 

no mínimo 5% (cinco por cento) menor que o lance anterior. Conforme decreto lei nº 

10.024 de 20 de setembro de 2019 em seus artigos 30, § 3º e 31 do referido 

decreto; 

11.5.5 Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar. 

11.6 Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitida ao 

pregoeiro a abertura e gerenciamento simultâneo da disputa de vários lotes da mesma 

licitação, quando for o caso.   

11.6.1 Em regra, a disputa simultânea de lotes obedecerá à ordem sequencial dos 

mesmos. Entretanto, o pregoeiro poderá efetuar a abertura da disputa de lotes 

selecionados fora da ordem sequencial.  

11.7  A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 

minutos do período de duração da sessão pública.  

11.8 A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o caput, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período 

de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.  

11.9 Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme 

estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação 

automática do desempate em favor ME/EPP/MEI, conforme procedimento detalhado 

no item 14 deste Edital.  
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11.10 O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante 

imediatamente após o encerramento da etapa de lances.  

11.11 A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca 

de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

11.12 Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

  

12. – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS:  

12.1 O pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "menor preço", podendo 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha 

apresentado o lance de menor valor para o lote, para que seja obtida uma proposta mais 

vantajosa, bem assim decidir sobre sua aceitação, observados os prazos para execução, 

as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e 

demais condições definidas neste edital.  

12.2 Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto à compatibilidade do preço final em relação ao estimado para contratação.  

12.3 No valor ofertado deverão estar incluídos todos os insumos, encargos sociais e 

trabalhistas, despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outras despesas 

que incidam, direta ou indiretamente, na contratação do objeto. O Imposto de Renda de 

Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido (CSLL), que não podem 

ser repassados à Administração, não serão incluídos na proposta comercial apresentada.  

12.4 No valor cotado também deverão estar inclusos todos os equipamentos, instrumentos, 

ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, bem como 

quaisquer outras despesas necessárias a realização dos serviços.  

12.5 No prazo máximo de duas horas a contar do encerramento da disputa de lances, a 

licitante detentora do menor valor global deverá enviar a Proposta, em arquivo digital 

único, para o e-mail projeto.compras@mackenziebh.com.br ou por meio eletrônico 

(upload), nos formatos (extensões) “pdf”, “doc”, “xls”,“png” ou “jpg”, observado o limite de 

6 Mb para cada arquivo, conforme regras de aceitação estabelecidas pela plataforma 
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www.bbmnetlicitacoes.com.br, na qual deverá conter, sob pena de recusa da proposta, 

as seguintes informações e documentação:  

12.5.1 Nome da empresa licitante, endereço, e-mail, telefone e número do CNPJ;  

12.5.2 A Planilha Orçamentária e a de Quantitativos e Preços Unitários, em moeda 

nacional (Real), (se houver vários itens no mesmo lote), deverão conter a indicação 

dos preços unitários e totais por item e subitem e, ainda, o global da proposta, 

preferencialmente na mesma ordem, numeração, descrição e quantitativos 

apresentados no ANEXO I deste Edital; 

12.5.3 Prazo de validade da proposta (em algarismos e por extenso) que não poderá ser 

inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data da licitação;  

12.5.4 Indicação da origem do produto ofertado: se nacional ou importado. Se importado, 

indicar o país de origem; 

12.5.5 Indicação precisa da marca, nome do fabricante e modelo do produto ofertado, 

quando for o caso; 

12.5.6 Garantia dos produtos e serviços; 

12.5.7 Folder, Catálogo ou Portfólio do Equipamento. 

12.6 Independente de quantas vezes fizer uso da funcionalidade de “Upload” ou ainda que 

autorizado a enviar por E-mail, a entrega DEVERÁ ocorrer dentro do prazo estabelecido 

no subitem 12.5, impreterivelmente.  

12.7 O pregoeiro ou o departamento técnico responsável pela instrução do processo poderão 

realizar ou propor diligências para aferir a exequibilidade da proposta, ou ainda, para 

ajustar a proposta apresentada pelo licitante melhor classificado, com vistas a atender 

plenamente ao orçamento estimado. 

12.8 Observadas ainda as condições dispostas nos itens 11 e 12 deste Edital, será recusada a 

proposta que:  

12.8.1 Contenha vícios insanáveis; 

12.8.2 Não obedeça às especificações técnicas previstas no instrumento convocatório; 

12.8.3  Apresente preço manifestamente inexequível ou permaneça acima do orçamento 

estimado para a contratação; 

12.8.4 Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administração 

pública; 
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12.8.5 Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento 

convocatório, desde que insanável;  

12.8.6 Não contiver todos os dados e elementos exigidos, seja omissa ou apresente 

irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;  

12.8.7 Não atenderem as condições exigidas neste edital e seus anexos;  

12.8.8 Estiverem com preços unitários superiores ao orçamento previamente estimado. 

12.9 Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o 

pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda aos termos do Edital.  

12.10 Em nenhuma hipótese o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às 

características técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e preço 

dos serviços, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição que importe 

modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas 

falhas formais, alterações essas que serão analisadas pelo pregoeiro. 

12.11 O pregoeiro poderá valer-se de pareceres de técnicos para orientar sua decisão.  

12.12 A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como evidência de 

que a proponente examinou completamente os projetos, as especificações, e demais 

documentos e os comparou entre si, e assim, obteve as informações necessárias e 

satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso antes de preparar a sua proposta, pois os 

documentos da licitação lhe permitiram preparar uma proposta completa.  

12.13 Fica entendido que os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais 

e todos os documentos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que 

se mencione em um e se omita em outro será considerado especificado e válido.  

12.14 Nenhuma reivindicação por parte da proponente para pagamento adicional será 

considerada se decorrer de erro ou má interpretação, pela mesma, do objeto deste edital, 

das peças gráficas, das especificações técnicas, memoriais e/ou dos demais documentos 

de licitação.  

12.15 Qualquer condição ou especificação omitida na proposta implica automaticamente em 

aceitação das condições e especificações correspondentes constantes deste Edital.  

12.16 A licitante que deixar de enviar a proposta, ou qualquer documentação exigida, dentro do 

prazo estipulado, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.  
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12.17 Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as 

exigências fixadas neste Edital.   

12.18 Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final do licitante 

detentor da melhor oferta deverá ter seus preços ajustados de forma que os valores de 

cada um dos itens não resultem, após os ajustes, inexequíveis ou superfaturados.  

12.19 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, inclusive as exigências de 

habilitação, o licitante será declarado vencedor do certame pelo pregoeiro.  

  

13. - DA HABILITAÇÃO: 

13.1 Os documentos relativos à habilitação devem ser enviados por meio eletrônico (upload), 

nos formatos (extensões) “pdf”, “doc”, “xls”,“png” ou “jpg”, observado o limite de 6 Mb para 

cada arquivo, conforme regras de  aceitação estabelecidas pela plataforma 

www.bbmnetlicitacoes.com.br junto com proposta inicial. O licitante declarado vencedor do 

certame deverá apresentar os documentos de habilitação junto a proposta, por meio 

físico, em até três dias úteis contados a partir do término do certame, na Rede Incentive: 

Rua São Paulo, nº 1106 – Sala 301, Centro – BH/MG – A/C Pregoeiro. 

13.2 O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro dos prazos 

estabelecidos acarretará a desclassificação e/ou inabilitação da licitante, bem como as 

sanções previstas neste Edital, podendo o pregoeiro convocar a empresa que apresentou 

a proposta ou o lance subsequente.  

13.3  Para Habilitação Jurídica:  

13.3.1 Documento de identificação oficial com foto do representante legal do proponente; 

13.3.2 Registro comercial, no caso de empresa individual; 

13.3.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado em vigor, devidamente 

registrado na junta comercial da sua sede, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores; 

13.3.4 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício; 

13.3.5 Inscrição no Simples Nacional, quando for o caso; e 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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13.3.6 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

13.3.7 Caso a empresa opte pelo disposto na Lei Complementar n° 123/2006, Artigos 44° e 

45°, deverá comprovar seu enquadramento no regime das microempresas e 

empresas de pequeno porte através de: Declaração comprovando que se enquadra 

na Lei Complementar 123/2006 ou 

Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial ou 

Documento oficial onde conste que a empresa está enquadrada como ME ou EPP. 

13.4 Para Qualificação Econômico-Financeira:  

13.4.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de 

execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do 

licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria 

certidão, ou, na omissão desta, expedida há no máximo 90(noventa) dias contados 

da data da sua apresentação; 

13.4.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 

da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) 

meses da data de apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar 

assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado 

no conselho de classe, acompanhado da respectiva DHP válida na data do Certame; 

13.4.3 Aferição a boa situação financeira da empresa, em qualquer caso, será aferida de 

acordo com os seguintes índices econômicos: 

Índice de Liquidez Geral (ILG), Índice de Liquidez Corrente (ILC) e Índice de 

Solvência Geral (ISG) verificados através de demonstração contábil do último 

exercício social da licitante. 

As empresas que apresentarem resultados igual ou menor do que 1 (um), em 

qualquer dos índices relativos a boa situação financeira, deverão comprovar possuir 

patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação, sob pena de inabilitação. Apresentar conforme ANEXO VI os 

resultados. 



 

 
 (31) 3223-2611 

Rua Congonhas, n° 420, Santo 

Antônio Belo Horizonte - MG - CEP 

30330-100 

13.4.4 Empresas com ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO 

EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE deverão apresentar documento 

que demonstre a viabilidade econômico-financeira da entidade, tais como Balanço 

Patrimonial ou em sua ausência, declaração de faturamento dos 12 últimos meses 

assinada por um contador e representante legal da empresa. 

13.5 Para Regularidade Fiscal: 

13.5.1 Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da 

Fazenda;  

13.5.2 Inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual e municipal, relativo à sede da 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste edital;  

13.5.3 Certificados de regularidade de situação perante o FGTS (Certificado de 

Regularidade do FGTS) demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei;  

13.5.4 Certidões de regularidade de situação para com as Fazendas:  

 Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal do domicílio/sede da licitante.  

13.6 Para Regularidade Fiscal Trabalhista:  

13.6.1 Certidão negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei nº 12.440,de 07 de julho de 

2011.  

13.7 Sob pena de inabilitação, todos os documentos de habilitação encaminhados deverão 

estar em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.  

13.8 Na ocorrência de desclassificação da licitante, o pregoeiro examinará a proposta e 

documentos da subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 

seleção da proposta que melhor atenda a este edital.  

13.9 A licitante será declarada vencedora somente quando constatado o atendimento às 

exigências fixadas neste edital.  

13.10 A Licitante deverá apresentar na fase de Habilitação, no tempo previsto de envio da 

documentação, as Declarações conforme modelos nos anexos II, III, IV, V, VI. 

13.11 Constatada a existência de sanção, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação.  

13.12 Os documentos poderão ser apresentados em cópia simples, desde que acompanhados 

dos originais para que sejam autenticados pelo pregoeiro ou por publicação em órgão da 

imprensa oficial.  
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13.13 Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 

disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de 

agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos 

signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em 

papel.  

13.14  A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e 

veracidade dos documentos enviados eletronicamente e fisicamente.  

13.15 Ao pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da 

licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo 

para atendimento.  

13.16 Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal 

deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos 

somente em nome da matriz.  

13.17 A licitante que deixar de enviar qualquer dos documentos exigidos, ou apresentá-lo em 

desacordo com estabelecido neste Edital, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções 

previstas neste Edital.  

13.18 As empresas consorciadas apresentarão instrumento público ou particular de 

compromisso de constituição de consórcio, subscrito por todas elas, e indicando a 

empresa líder, sem prejuízo da responsabilidade solidária das empresas pelos atos 

praticados em consórcio. Além da apresentação individual da documentação já listada de 

todas as participantes.  

 

14. – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE 

14.1 O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte e às microempresas e 

cooperativas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 

11.488, de 15 de junho de 2007, deverá seguir o procedimento descrito a seguir: 

14.1.1 Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do 

encaminhamento da proposta eletrônica, a sua condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte;  

14.1.2 O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o 

direito ao tratamento diferenciado.  



 

 
 (31) 3223-2611 

Rua Congonhas, n° 420, Santo 

Antônio Belo Horizonte - MG - CEP 

30330-100 

14.2 Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará 

automaticamente as situações de empate a que se referem os § 1o e 2o do art. 44 da Lei 

Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.  

14.3 Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco 

por cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de 

licitante não enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte.  

14.4 Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir a 

condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, o pregoeiro 

convocará a arrematante a apresentar os documentos de habilitação.  

14.5 Caso ocorra a situação de empate descrita no item 14.2, o pregoeiro convocará o 

representante da empresa de pequeno porte, da microempresa ou da cooperativa mais 

bem classificada, imediatamente e por meio do sistema eletrônico, a ofertar lance inferior 

ao menor lance registrado para o lote no prazo de cinco minutos.  

14.6 Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor registrado no 

prazo acima indicado, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que 

porventura possuam lances ou propostas na situação do item 14.2. deverão ser 

convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta.  

14.7 A microempresa ou empresa de pequeno porte que primeiro apresentar lance inferior ao 

menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante pelo pregoeiro, 

que encerrará a disputa do lote na sala virtual, e que deverá apresentar a documentação 

de habilitação e da proposta, conforme itens 12 e 13 deste edital.  

14.8 O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a 

preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, 

antes do início do prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos.  

14.9 Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, seja desclassificada pelo pregoeiro, por 

desatendimento ao edital, essa proposta não é mais considerada como parâmetro para o 

efeito do empate de que trata esta cláusula.  

14.10 Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item anterior, a 

melhor proposta passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como microempresa 

ou empresa de pequeno porte, observado o previsto no item 14.2.  
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14.11 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às 

microempresas ou empresas de pequeno porte um prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis 

para a regularização da documentação, contados a partir da notificação da irregularidade 

pelo Presidente do pregoeiro. O prazo de 05 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por 

igual período se houver manifestação expressa do interessado antes do término do prazo 

inicial que será concedido ou não, a critério da Administração.   

 

15. – DOS RECURSOS  

15.1 Proferida a decisão que declarar o vencedor, o pregoeiro informará aos licitantes, por 

meio de mensagem lançada no sistema, que poderão apresentar intenção de recurso, 

imediata e motivadamente, em um prazo máximo de 30 (trinta) minutos, por meio 

eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema 

www.bbmnetlicitacoes.com.br.  

15.2 Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio 

eletrônico, no sítio, www.bbmnetlicitacoes.com.br opção RECURSO, e a apresentação de 

documentos relativos às peças antes indicadas, se houver, deverão ser enviados aos cuidados 

do pregoeiro na Rua Benvinda de Carvalho, s/n – Bairro: Santo Antônio, na cidade de Belo 

Horizonte/MG – CEP 30.330-180 – A/C Pregoeiro. 

15.3 As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no prazo de três 

dias; 

15.4 Havendo quem se manifeste, caberá o pregoeiro verificar a tempestividade e a existência 

de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente.   

15.5 Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, 

no prazo de três dias, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista 

imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.   

15.6 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos considerados meramente 

protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo (a) licitante. 

15.7 Na hipótese de interposição de recurso, o pregoeiro encaminhará os autos devidamente 

fundamentados à autoridade competente.   

15.8 O recurso contra decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 

resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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15.9 Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a 

regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, 

adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento 

licitatório.  

15.10 O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes.  

  

16. - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:  

16.1 Em caso de recurso, caberá Autoridade Competente a adjudicação do objeto ao licitante 

declarado vencedor.  

16.2  Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do (s) lote (s) ao (s) licitante (s) 

vencedor (es).  

16.3  A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura do 

procedimento. 

 

17. - DAS NORMAS DE FORNECIMENTO:  

17.1 O fornecimento dos materiais/produtos, objeto do presente pregão, será com entrega de 

forma integral, e ocorrerá conforme ordem de fornecimento, enviada ao licitante vencedor 

via e-mail, assinada pelo presidente do MACKENZIE ESPORTE CLUBE. 

17.2 O fornecimento será em 30 (cinco) dias corridos, após o recebimento da Ordem de 

Fornecimento.  

17.3 Os materiais/produtos deverão ser entregues em dias úteis, no horário de 09:00 às 11:30 

horas e de 13:00 às 16:00 horas, no MACKENZIE ESPORTE CLUBE, situado na: Rua 

Congonhas 420 – Bairro: Santo Antônio, conforme descrito na Ordem de Fornecimento. 

17.4 A entrega será acompanhada por um funcionário do MACKENZIE ESPORTE CLUBE que 

vai avaliar a qualidade, vigência e especificação do objeto entregue, que deverá estar em 

perfeita conformidade com o Edital e a proposta da empresa adjudicatária, ressalvando: 

17.4.1 O recebimento se dará em caráter provisório, para efeito de posterior 

verificação da conformidade do material com a especificação, reservando-se ao 

MACKENZIE ESPORTE CLUBE o direito de, no prazo de até 30 (trinta) dias, indicar 

qualquer falha no objeto entregue. Somente após a verificação da qualidade e 

quantidade do objeto contratado e consequente aceitação é que será considerado 

definitivo o recebimento. 
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18. - DO REAJUSTE:  

18.1 - O preço global será irreajustável.     

 

19. - OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  

19.1 Fornecer o produto/equipamento em embalagem original, nas quantidades solicitadas, 

entregando-as em local, dia e hora, determinado pelo signatário da Ordem de 

Fornecimento. 

19.2 Efetuar o fornecimento conforme condições estabelecidas no processo licitatório.  

19.3 Substituir os materiais/produtos/equipamentos, caso seja constatado qualquer tipo de 

avaria nos mesmos. Neste caso, caberá ao órgão recebedor, rejeitar os 

produtos/materiais, através do servidor designado para efetuar a fiscalização do 

recebimento. 

19.4 No momento do desembarque dos produtos/equipamentos, os responsáveis da 

LICITANTE VENCEDORA deverão sempre depositá-los, cuidadosamente, nos locais 

designados, dispondo os mesmos em pilhas, quando for o caso, conforme orientação do 

colaborador designado pela MACKENZIE ESPORTE CLUBE. 

19.5 Responsabilizar-se civil e criminalmente por danos causados os colaboradores do 

MACKENZIE ESPORTE CLUBE ou a terceiros, decorrentes do fornecimento dos 

produtos/equipamentos, impróprios para o uso. 

19.6 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais e previdenciários de seus 

empregados, despesas fiscais, tributárias, fretes, seguros e quaisquer outras que não 

tenham sido incluídas no preço proposto. 

19.7 Responsabilizarem-se por danos, extravios ou prejuízos causados por seus empregados 

em produtos/equipamentos ou nas dependências do MACKENZIE ESPORTE CLUBE. 

19.8 Substituir o material/produto/equipamento rejeitado, por não estar de acordo com o 

especificado e/ou impróprio para o uso. Produtos com marca, modelo, especificações e 

características técnicas diferentes das constantes da proposta adjudicadas na licitação, 

serão recusadas tão logo seja concluída a inspeção das mesmas. 

 

20. - DO PAGAMENTO   
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20.1 Uma vez prestado os serviços pelo licitante vencedora, ela apresentará nota fiscal e 

boleto bancário de serviços para liquidação e pagamento da despesa pela MACKENZIE 

ESPORTE CLUBE, no prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota 

fiscal/fatura e boleto bancário, devidamente atestado.  

20.2 O MACKENZIE ESPORTE CLUBE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato 

da atestação, os serviços executados não estiverem em perfeitas condições de 

funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.  

 

21. – DO RECEBIMENTO DOS ITENS  

21.1 O prazo para o fornecimento/entrega e/ou prestação de serviços será de até 30 dias úteis, 

após o recebimento da ordem de fornecimento, no seguinte endereço: Rua Benvinda de 

Carvalho, s/n – Bairro: Santo Antônio, na cidade de Belo Horizonte/MG – CEP 30.330-180. 

21.2  O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da Licitante 

vencedora em face da lei e desta contratação. Nos termos do art. 76 da Lei n. 8.666/93, o 

MACKENZIE ESPORTE CLUBE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento objeto do 

Contrato executado em desacordo com as cláusulas contratuais.  

21.3 O bem poderá ser rejeitado no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes no termo de referência e na proposta, devendo ser substituído 

no prazo de 30 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, se 

prejuízo da aplicação de penalidades.  

 

22. DA GARANTIA DE ENTREGA DOS PRODUTOS  

22.1 Os itens objeto do presente contrato a serem entregues pela licitante vencedora têm a 

garantia de 12 meses, conforme descrito na PROPOSTA COMERCIAL entregue. Além da 

garantia legal conforme determinado pelo CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, contada a 

partir da data do recebimento definitivo dos itens.  

22.2 No período de garantia uma vez identificado DEFEITOS OCULTOS, deverá ocorre a 

substituição do item no prazo de 30 DIAS a contar a partir da identificação do defeito 

 

23. DA SUBCONTRATAÇÃO 

23.1 Não será admitida a subcontratação.  

 

24. - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
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24.1 As sanções administrativas por atos praticados no decorrer da licitação serão 

aplicadas conforme descrito no art. 46 do Regulamento de Compras e contratos do Comitê 

Brasileiro de Clubes, sem prejuízo das demais cominações legais.  

24.2 O não cumprimento das condições técnicas, comerciais ou jurídicas estabelecidas 

não assumidas poderá acarretar ao participante as seguintes penalidades: 

I – advertência; 

II – multa; e 

III – suspensão temporária de contratar com a entidade MACKENZIE ESPORTE 

CLUBE, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses e máximo de 24 (vinte e quatro) 

meses. 

24.3 A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com a sanção de 

impedimento, no limite de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a 

contratação e das outras cominações legais, garantido o direito prévio da ampla 

defesa.  

24.4 A autoridade competente levará em consideração a gravidade da conduta do 

infrator, o caráter educativo da pena e o dano causado ao MACKENZIE ESPORTE 

CLUBE para a aplicação e valoração das multas, observado o princípio da 

proporcionalidade.  

24.5 O MACKENZIE ESPORTE CLUBE comunicará à licitante sua intenção de lhe 

aplicar penalidades previstas no Edital, quando entender configurada a hipótese de 

aplicação da sanção, assegurando-lhe o direito ao contraditório e à prévia defesa, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da comunicação.  

24.6 Esta comunicação deverá ser feita por meio de Notificação (ofício ou qualquer outro 

expediente administrativo), a qual deverá ser entregue pessoalmente, ou pela via postal 

com Aviso de Recebimento, no endereço da licitante, que ficará sujeito à penalidade a 

partir do decurso do prazo para apresentar as razões de defesa.  

24.7 Quando não conseguir localizar a licitante, o mesmo deverá ser notificado por edital, 

publicado em jornal de circulação local, por um período de 3 (três) dias.  

 

25. -  DISPOSIÇÕES FINAIS:  

25.1 Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  
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25.2 Os licitantes assumirão os custos de preparação e apresentação de suas propostas. 

25.3 Os itens objeto do presente contrato a serem entregues pela licitante vencedora têm 

a garantia de 12 meses conforme descrito na PROPOSTA COMERCIAL entregue, além da 

garantia legal conforme determinado pelo CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, 

contada a partir da data do recebimento definitivo do bem. 

25.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 

dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento.  

25.5 A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse do 

MACKENZIE ESPORTE CLUBE, decorrentes de fatos supervenientes devidamente 

comprovados, pertinentes e suficientes para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 

ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito, 

devidamente fundamentado.  

25.6 O pregoeiro, com base no § 3º do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93, poderá 

determinar diligência sempre que necessária. 

25.7  Reserva-se ao(à) Pregoeiro(a), quando for o caso, o direito de solicitar amostras do 

serviço/material ofertado, em embalagens próprias e/ou demonstração do serviço cotado, 

para efeito de análise e elaboração de parecer técnico. Neste caso ficam as licitantes 

obrigadas a atender à solicitação no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), 

entregando as amostras no local indicado, sob pena de desclassificação, e ainda punição 

nos termos deste Edital. 

25.8 Poderá o MACKENZIE ESPORTE CLUBE exigir, a qualquer época, a apresentação 

de documentos e informações complementares, atinentes a esta licitação.  

25.9 Não caberá a qualquer licitante indenização de espécie alguma, pelo seu 

insucesso na licitação.  

25.10 A execução do objeto da licitação será detalhada em ordem (ns) de fornecimento(s) 

tendo, a licitante vencedora, obrigação de manter o MACKENZIE ESPORTE CLUBE 

informado sobre todos os dados referentes às prestação de serviços em execução e/ou 

executadas.  

25.11 Os atos praticados e documentos enviados por meio do sistema eletrônico 

“BBMNET”, constantes dos arquivos e registros digitais, serão válidos para todos os efeitos 

legais, inclusive para comprovação e prestação de contas, e ficarão disponíveis para 
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acesso das demais licitantes para que, desejando analisá-los, possam acessar 

diretamente pelo referido sistema.  

25.12 Para fins de aplicação da sanção administrativa o lance é considerado proposta.  

25.13  É de total responsabilidade da licitante acompanhar as operações no Sistema 

eletrônico durante a sessão pública desta Licitação, ficando responsável pelo ônus 

decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.  

25.14  É de total responsabilidade da licitante responder às mensagens no Sistema 

eletrônico (chat), no prazo estipulado, o qual será de no mínimo de 5 (cinco) minutos 

contados do horário da respectiva mensagem.  

25.15 Havendo divergência entre as especificações constantes dos Anexos do Edital e a 

divulgada pelo site: www.bbmnetlicitacoes.com.br, prevalecerão as descrições dos Anexos 

do Edital, para efetivação das aquisições.  

25.16 Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 

15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de 

pequeno porte.  

25.17 As decisões referentes a este processo licitatório serão publicadas na plataforma 

bbmnet e no site do MACKENZIE ESPORTE CLUBE. 

25.18 A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos 

deste edital.  

25.19 Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 

marcada, a sessão será transferida para dia e horário definidos pelo pregoeiro, 

comunicando devidamente aos licitantes no sistema eletrônico no sítio 

www.bbmnetlicitacoes.com.br .  

25.20 Em nenhuma hipótese poderá o licitante alegar a insuficiência de dados e 

informações sobre o local e as condições pertinentes ao objeto do Contrato. 

25.21 Não será permitido que um mesmo preposto represente 02 (duas) ou mais 

empresas distintas na visita técnica.  

25.22 Os casos omissos serão decididos pelo pregoeiro em conformidade com as 

disposições constantes dos Decretos e Lei citadas no preâmbulo deste edital.  

25.23 O adjudicatário terá o prazo de 07 (sete) dias uteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar a minuta contratual.  

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/


 

 
 (31) 3223-2611 

Rua Congonhas, n° 420, Santo 

Antônio Belo Horizonte - MG - CEP 

30330-100 

25.24 Constitui parte integrante deste edital:  

25.24.1 – Anexo I – Modelo de proposta 

25.24.2 – Anexo II – Modelo Declaração De Sujeição Aos Termos Do Edital 

25.24.3 – Anexo III – Modelo Declaração De Inexistência De Fatos Impeditivos À 

Habilitação 

25.24.4 – Anexo IV – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de 

Proposta 

25.24.5 – Anexo V – Modelo De Declaração Que Não Emprega Menor 

25.24.6 – Anexo VI – Modelo de Cálculo para Qualificação Econômico-financeira 

 

Belo Horizonte, 13 de julho  de 2020 

 

MACKENZIE  ESPORTE  CLUBE
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ANEXO I 

 

 

Lote 

 

Item Nome do Item 
Unidade de 

Medida 
Quantidade Especificação Técnica 

 

Valor 

Unitário 

 

Valor 

Total 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

Espuma de 

proteção e 

amortecimento de 

impacto para 

quadras 

poliesportivas e 

postes 

Unidade 30 

Amortecedores de impacto com 

espuma de pelo menos 10 cmts de 

espessura com densidade própria pra 

amortecimentos, revestido com lona 

vinilica lisa na cor a escolher, 

confeccionada com ilhoses e cordas de 

nylon para amarração para os 

seguintes ambientes e medidas. 10 

Revestimentos com 2,00 m de altura 

para postes de iluminação. 2 

Revestimentos de fundos de quadra 

com 1,00m x 18,00m. 2 Revestimentos 

de fundos de quadra com 2,00m x 

18,00m. 16 Revestimentos de 1,80m 

altura x 0,30m diâmetro para postes de 

rede com espessura de 7 cm.  

  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

Bola Oficial de 

Basquetebol 

Masculino Tamanho 

7 

Unidade 40 

Bola de Basquetebol Spalding Tf Elite, 

Tamanho 7. Bola oficial de Basquetebol 

utilizada pela FMB (Federação Mineira 

de Basketball) Circunferência:  75cm; 

Pressão: (LBS) 8psi; Peso aproximado: 

650 g; Diâmetro: 24 cm. 

  

     
2 

 

Bola Oficial de 

Basquete Masculino 

Tamanho - 6 

Unidade 40 

Bola de Basquetebol Spalding Tf Elite, 

Tamanho 6. Bola oficial de Basquetebol 

utilizada pela FMB (Federação Mineira 

de Basketball) Material:Borracha. 

Circunferência:  72-73cm; Pressão: 

(LBS) 8psi; Peso aproximado: 510 a 

567g. 

  

 

3 
1 

Rede de tabela 

para reposição 

basquete 

Par 8 

Rede especial para aros de basquete 

oficial. Rede confeccionada no Fio de 

algodão cru, corda de pelo menos 

6mm. Rede Para aro de basquete de 

45cm de diâmetro 

  

 

 

 

4 
1 

Óculos Profissional 

basquetebol 
Unidade 10 

Óculo Profissional De Segurança Para 

Prática De Esportes, Pc 

(Policarbonato), Silicone. Protetor 

Nasal Macio, Cinta Antiderrapante, 

Alça Ajustável Com Uma Fivela. 

Dimensões aproximadas: Tamanho 

Armação: 15 X 5,1 Cm Tamanho Da 

Lente: 5 X 4 Cm Peso: 65g 

Comprimento Da Correia: 40 A 70 

Centímetros. Similar ou superior a 

marca Eyki. 
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5 
1 Boneco Defensor Unidade 5 

Manequins para treinamento 

basquetebol de ataque e defesa . 

Defensor composto por base, corpo e 

estaca de solo, desenvolvido com base 

em plástico para inclusão de areia ou 

água para uma maior estabilidade e 

corpo (estrutura) de arame reforçada 

com malha vazada em poliéster. Altura 

ajustável de 1,6 a 1.90 metros mais um 

adicional de 1,5 metros braços e mãos. 

Similar ou superior a marca SKLZ. 

  

 

 

6 1 Óculos para Drible Unidade 20 

Óculos sem lente em plástico macio e 

PU que restringe a baixa visão para a 

melhora do drible sem visualizar a bola. 

Composto ainda, por faixa elástica, 

ajustável na circunferência da cabeça 

através de regulador passador. 

  

 

 

7 1 Aparador de Chute Unidade 4 

Aparador de Chute, composição: Couro 

Sintético; Material: 100% PVC, alças 

laterais e atrás, Espuma De Alta 

Densidade. Dimensões aproximadas: 

38Cm Largura / 65Cm Comprimento / 

15Cm Espessura. Similar ou superior a 

marca Everlast. 

  

 

 

8 1 Prancha de natação Unidade 60 

Prancha de natação, fabricado em 

EVA, composição 100% Etileno Vinil 

Acetato. Medidas aproximadas de 

35cm x 25 cm x 3cm. Similar ou 

superior as marcas Speedo, 

Hammerhead, TYR, Arena e Fiore 

  

 

 

 

 

 

9 

1 Palmar pequeno Par 20 

Fabricado com base de polipropileno e 

tiras de silicone, com medidas 

aproximadas de 15 cm x 16 cm. Similar 

ou superior as marcas Speedo, 

Hammerhead, TYR, Arena e Fiore 

  

2 Palmar médio Par 20 

Fabricado com base de polipropileno e 

tiras de silicone, com medidas 

aproximadas de 17 cm x 19 cm. Similar 

ou superior as marcas Speedo, 

Hammerhead, TYR, Arena e Fiore 

  

3 Palmar grande Par 20 

Fabricado com base de polipropileno e 

tiras de silicone, com medidas 

aproximadas de 20 cm x 22 cm. Similar 

ou superior as marcas Speedo, 

Hammerhead, TYR, Arena e Fiore 

  

 

 10 1 Flutuador de perna Unidade 60 

Fabricado em EVA, medidas 

aproximadas de 23 cm x 12 cm x 7 cm. 

Similar ou superior as marcas Speedo, 

Hammerhead, TYR, Arena e Fiore. 

  

 

 

11 1 

Extensor com cinto 

para nado 

estacionário 

Unidade 8 

Fabricado em neoprene, nylon e 

silicone, com cinturão de ajuste e 

comprimento aproximado da corda de 

20 metros. Similar ou superior as 

marcas Speedo, Hammerhead, TYR, 

Arena e Fiore. 
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12 1 
Paraquedas de 

resistência 
Unidade 25 

Paraquedas de resistência de natação. 

Contendo 1 cinto abdominal, 1 fita 

abdominal de nylon para prender o 

paraquedas e 3 paraquedas dos 

tamanhos P, M e G. Similar ou superior 

as marcas Speedo, Hammerhead, 

TYR, Arena e Fiore. 

  

 

13 

 

1 Cone de sinalização Unidade 40 

Cone de borracha flexível de alta 

resistência, confeccionado em PVC 

rígido, 50cm, com pintura sintética. 

  

 

 

 

 

14 1 Bola de Tênis Unidade 100 

Bola de tênis composta de borracha e 

revestida com feltro, um tecido formado 

por nylon e lã amarela. Com diâmetro 

entre 6,35 cm e 6,67 cm, um peso 

entre 56,7 g e 58,5 g. A bola deve ter 

um pulo maior que 135 cm e menor 

que 147 cm quando largada da altura 

de 254 cm sobre uma superfície sólida. 

A pressão deve ser de 8,165 kg a bola 

deve ter uma deformação entre 0,56 

cm e 0,74 cm e um retorno de 

deformação entre 0,89 cm e 1,08 cm.  

  

 

 

15 
1 

Cone Chapéu 

Chinês 
Unidade 80 

Disco em formato de chapéu chinês, 

em cores variadas. Composição em 

polietileno, diâmetro da base de 19cm, 

diâmetro do topo de 5cm e altura de 5 

cm. 

  

 

 

 

16 

 

1 Escada de agilidade Unidade 12 

 Escada de agilidade com 

aproximadamente 5 metros de 

comprimento, 40cm de largura x 50 cm 

de altura, contendo 11 degraus. 

Confeccionada com fita de 40mm nas 

laterais e tiras de 35mm nos degraus. 

Tiras de nylon nas laterais e nos 

degraus de plástico. 

  

 

 

17 
1 

Barreira de salto 

regulável 
Unidade 15 

Barreira confeccionada em PVC com 

juntas dobráveis/articuladas, regulagem 

por rosca e pés com apoio em cones. 

35cm altura. Similar ou superior a 

marca Physicus. 

  

 

 

 

18 
1 Carrinho de Bola Unidade 6 

Carrinho Retrátil para Transporte de 

Bolas, Bolsa confeccionada em nylon. 

Estrutura Dobrável Em Alumínio, 

Rodas em PU, com rotação em 360º.  

Capacidade 12 bolas basquete ou 24 

bolas de vôlei. Dimensões aproximadas 

(Montado): 53 x 53 x 87. 

  

 

 

 

19 
1 

Aparelho medidor 

de pressão de bola 
Unidade 5 

Aparelho medidor e calibrador de bolas 

com agulha para todos tipos de bolas. 

Calibrador digital eletrônico em metal 

emborrachado, leituras em liberas e 

polegadas Precisão: mais ou menos 

1% da escala incluso duas agulhas. 

Similar ou superior a marca Penalty. 
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20 1 Bomba de bola Unidade 4 

Bomba de ar comprimido para encher 

bolas. Bomba com base resistente, 

infla nos dois sentidos. Tubo: 

Policarbonato. Haste: Acrilato Nitrílica 

Butadieno Estireno. T Handle: 

Polipropileno, Fechos: Acrilato Nitrílica 

Butadieno Estireno Calibrador para 

todos os modelos de bolas. 

Acompanha mangueira e agulha. 

Similar ou superior a marca Penalty. 

  

 

 

21 1 Colchonete Unidade 100 

Colchonete revestido em Laminado de 

PVC com fundo em malha de poliéster 

com algodão. Densidade mínima da 

espuma 33- Dobrável, impermeável, 

Atóxico e Lavável. Dimensões 

aproximadas 90x50cm. 50 unidade na 

Cor Azul, 50 unidade na cor Preta. 

  

 

 

22 
1 Corda de pular Unidade 20 

Corda de pular com manoplas plásticas 

anatômicas. Corda em Plástico e 

Silicone de alta resistência. 

Comprimento aproximado 2,45m, 

ajustável. Pegadores em polipropileno. 

  

 

 

 

23 1 Cinto de Reação Unidade 6 

Cinto de Tração Individual 4 Elásticos, 

Cinturão de 10cm de largura com 

revestimento interno em EVA, 

circunferência abdominal de 100 -

115cm, com fita de velcro regulável na 

cintura e fivela com trava. 1 metro de 

tubo látex de alta intensidade, com 

Estiramento máximo do elástico de 3 

metros. 

  

 

24 

 

1 Mini Cone Unidade 50 
Cone Plástico PVC, cores variadas de 

24cm altura 

  

 

25 1 Bambolê (Arco) Unidade 80 

Confeccionado em PVC resistente com 

acabamento de soldagem por 

emborrachamento, tubo PEAD de 

20mm a 25mm e 60 a 65 cm diâmetro. 

  

 

26 
1 Saco para bolas Unidade 10 

67% polietileno e 33% polipropileno, fio 

de 4mm, com capacidade de 

transportar até 20 bolas. 

  

 

 

27 1 

Bolsa para 

transporte de 

uniforme de atletas 

Unidade 20 

Bolsa para uniforme de atletas 

Composição: 100% Nylon. 

Fechamento: Com zíper duplo, com 

duas alças para transporte Tamanho 

aproximado: 50cm largura x 66cm 

altura cor: preto. Similar ou superior a 

Marca Poker. 

  

 

 

 

28 

1 
Elástico extensor 

para exercícios 
Unidade 25 

Extensor com tubo de silicone de 

tensão média, com aproximadamente 

1,3m; com manopla puxador 

confeccionado em nylon e pegador 

confeccionado em tubo de PVC com 

revestimento de espuma de alta 

densidade. 
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29 
1 Bola Overball Unidade 3 

Overball - minibola inflável para 

exercícios físicos. Produzida em PVC 

anti explosão e antiderrapante. Com 

aproximadamente 23cm de diâmetro. 

Similar ou superior a marca Oneal. 

  

 

 

 

 

30 

1 Toning Ball 0,5kg Unidade 2 

Toning Ball de 0,5kg em PVC flexível e 

interior com areia.  Similar ou superior 

a marca Mormaii e ACTE. 

  

2 Toning Ball 1,0kg Unidade 2 

Toning Ball de 1,0kg em PVC flexível e 

interior com areia.  Similar ou superior 

a marca Mormaii e ACTE. 

  

3 Toning Ball 1,5kg Unidade 2 

Toning Ball de 1,5kg em PVC flexível e 

interior com areia.  Similar ou superior 

a marca Mormaii e ACTE. 

  

4 Toning Ball 2,0kg Unidade 2 

Toning Ball de 2,0kg em PVC flexível e 

interior com areia.  Similar ou superior 

a marca Mormaii e ACTE. 

  

 

 

 

31 
1 

Carrinho 
Orbital 360º 

 
Unidade 1 

Carrinho Orbital 360º confeccionado 

com estofamento em EVA, 

revestimento em couríssimo náutico. 

Composto com 4 rodinhas giro 360º, 

cada uma suportando pelo menos 30 

kg. Dimensões aproximadas: Largura: 

40 cm | Altura: 60 cm. Similar ou 

superior a marca Kauffer. 

  

 

 

32 1 
Rampa para 
alongamento 

 
Unidade 1 

Rampa com estofamento em EVA, 

revestida em couríssimo náutico e 

costura pespontada. Dimensões 

aproximadas: Altura: 38,3 cm | 

Comprimento: 98 cm | Largura: 53 cm. 

Similar ou superior a marca Kauffer. 

  

 

 

 

33 
1 Foot corrector Unidade 1 

Foot corrector composto por base em 

madeira com superfície da base 

antiderrapante e solado antiderrapante 

em EVA. Duas molas e uma chapa de 

alumínio, pino com bucha auto 

lubrificante. Dimensões aproximadas: 

Largura: 46 cm| Comprimento: 16 cm. 

Similar ou superior a marca Kauffer. 

  

 

 

34 1 Toe corrector Unidade 1 

Toe Corrector, composto por  duas 

alças de encaixe para os dedos, 

maleáveis confeccionadas em couro 

natural;e uma mola central. Dimensões 

aproximadas: Comprimento: 21 cm | 

Altura: 4.1 cm | Largura: 15 cm. Similar 

ou superior a marca Kauffer. 

  

 

 

 

 

35 

1 
Corda naval 

 
Unidade 3 

Corda naval para treinamento funcional 

de ondulação, com pegadas 

emborrachadas nas pontas e protetor 

no centro.  Corda trançada com 8 

pernas em Polipropileno com 

aproximadamente 40 mm diâmetro e 

10m de cumprimento. Ponteira para 

empunhadura emborrachado. Com 

bolsa para armazenamento e 

transporte. 
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36 

1 Mini Band Leve Unidade 25 

Faixa elástica de resistência. Elásticos 

em TPE. Material em látex resistente. 

Elasticidade variável de acordo com a 

tensão da faixa. Tensão: Leve.  

Dimensões aproximadas: 600 x 50 x 

0,4mm                                                   

  

2 Mini Band Médio Unidade 25 

Faixas elásticas de resistência. 

Elásticos em TPE. Material em látex 

resistente. Elasticidade variável de 

acordo com a tensão da faixa. Tensão: 

Médio. Dimensões aproximadas: 600 x 

50 x 0,7mm                                                          

  

3 Mini Band Forte Unidade 25 

Faixas elásticas de resistência. 

Elásticos em TPE. Material em látex 

resistente. Elasticidade variável de 

acordo com a tensão da faixa. Tensão:  

Forte. Dimensões aproximadas: 600 x 

50 x 1,0mm                                                      

  

4 
 

Mini Band 

Extraforte 
Unidade 25 

Faixas elásticas de resistência. 

Elásticos em TPE. Material em látex 

resistente. Elasticidade variável de 

acordo com a tensão da faixa. Tensão: 

Extraforte. Dimensões aproximadas: 

600 x 50 x 1,3 mm                                                                 

  

 

 

 

37 

1 Super Band Unidade 4 

Kit Super Band Leve, Médio e Forte . 

Composição: Látex. Dimensões 

aproximadas: Leve: 

2080*2.2.CM*2.1mm / Médio: 

2080*3.2CM*2.1mm / Forte: 

2080*4.5CM*2.1mm. Similar ou 

superior a marca LiveUP. 

  

 

 

38 
1 Step Regulável Unidade 4 

Step com regulagem de altura. 

Composição Polipropileno. Peso e 

medidas aproximadas: Peso: 2,80 kg, 

Comprimento: 67 cm. Ajustável de 10 á 

15cm de altura. 

  

 

 

 

 

 

39 

1 
Faixa Elástica Rolo 

Extraforte 
Unidade 20 

Rolo de faixa elástica em látex de 5,5m 

e largura aproximada 15cm. 

Intensidade extraforte. Similar ou 

superior a marca CARCI. 

  

2 
Faixa Elástica Rolo 

Forte 
Unidade 20 

Rolo de faixa elástica em látex de 5,5m 

e largura aproximada 15cm. 

Intensidade forte. Similar ou superior a 

marca CARCI. 

  

3 
Faixa Elástica Rolo 

Superforte 
Unidade 20 

Rolo de faixa elástica em látex de 5,5m 

e largura aproximada 15cm. 

Intensidade superforte. Similar ou 

superior a marca CARCI. 

  

 

 

 

40 

 

 

1 

KIT Rolo de 

Liberação 

Miofascial e Bastão 

Soltura 

Unidade 10 

Kit Rolo Liberação Miofascial e Bastão 

Soltura. Especificações do Rolo: 

cilindro de PVC e espuma resistente na 

parte externa, moldada de forma 

texturizada, Dimensões aproximadas: 

Diâmetro: 14 cm; Comprimento: 33 cm; 

Especificações do Bastão: Em 

Polipropileno, Texturizado, com 

pegadas nas extremidades. Dimensões 
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 aproximadas: Diâmetro: 4,5 cm; 

Comprimento: 45 cm. Similar ou 

superior a marca Yang Fit 

 

 

41 
1 Bastão Flex Bar Unidade 5 

Barra flexível de Borracha e 

Polipropileno, aproximadamente 161 

cm de comprimento e pegada 

anatômica. Similar ou superior a marca 

Live Up 

  

 

 

 

 

 

 

 

42 

1 Wall Ball 4kg Unidade 5 

Wall Ball 4 Kg em Couro Legítimo; 

Costuras Reforçadas; 2 alças em fitas; 

Fechamento reforçado; dupla costura; 

Enchimento de Retalhos de Tecido e 

Granalha. 

  

2 Wall Ball 6kg Unidade 5 

 Wall Ball 6Kg em Couro Legítimo; 

Costuras Reforçadas; 2 alças em fitas; 

Fechamento reforçado; dupla costura; 

Enchimento de Retalhos de Tecido e 

Granalha. 

  

3 Wall Ball 8kg Unidade 5 

Wall Ball 8Kg em Couro Legítimo; 

Costuras Reforçadas; 2 alças em fitas; 

Fechamento reforçado; dupla costura; 

Enchimento de Retalhos de Tecido e 

Granalha. 

  

4 Wall Ball 10kg Unidade 5 

Wall Ball 10Kg em Couro Legítimo; 

Costuras Reforçadas; 2 alças em fitas; 

Fechamento reforçado; dupla costura; 

Enchimento de Retalhos de Tecido e 

Granalha. 

  

 

43 1 

kit liberação 

miofacial, rolo de 

massagem, bastão 

e lacrosse ball 

Unidade 2 
Kit liberação miofacial, rolo de 

massagem, bastão e lacrosse ball 

  

 

 

 

 

 

44 1 kit de Ventosa Unidade 2 

Kit de Ventosa 19 Copos. 

Especificações do Kit de Ventosa 19 

copos de acrílico com diâmetro interno 

aproximado (Copo x Diâmetro x 

Quantidade) Número 1- 4,5cm  x 13 

unidades; Número 2- 3,8cm  x  1 

unidades; Número 3  - 3,5cmx 2 

unidades; Número 4 - 3,0cm x   2 

unidades; Número 5  - 2,3cm   x  1 

unidades, 1 unidades pistola para 

sucção, 10 unidades dos pinos internos 

para aplicação nos pontos de 

acupuntura, 1 unidade da Mangueira 

Extensora de auto aplicação. Similar ou 

superior a marca Dong Yang. 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 
Caixa pliometria 

revestida. 
Unidade 1 

Caixa pliometria revestida. Caixa de 

Pliometria com 3 alturas diferentes de 

salto, 40 x 50 x 56 cm. Com apoios de 

aterrissagem antiderrapante que são 

soldados a quente em vinil macio ao 

redor do perímetro da caixa. Com 

núcleo central de espuma de alta 

densidade encapsulada em espuma 

macia para menos movimento e 

deslize.Com velcro de alta resistência 
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45 

usado no lado de fora da caixa. 

Material: Núcleo de espuma densa, 

superfície antiderrapante em todos os 

lados, vinil com costura dupla, com 

cantos e bordas de espuma macia. 

Similar ou superior a marca Life 

Fitness. Variação das dimensões até 

4% para mais ou menos. 

 

 

 

 

46 

1 
Bola de pilates 

medida de 45 CM 
Unidade 7 

Bola de pilates medida de 45 CM. Com 

capacidade de suportar pelo menos 

150Kg de impacto, com sistema anti-

estouro, Composição: poli cloreto de 

vinila; Diâmetro: 45 cm. Incluso bomba 

de enchimento. 

  

2 
Bola de pilates 

medida de 55 CM 
Unidade 7 Bola de pilates medida de 55 CM 

  

3 
Bola de pilates 

medida de 65 CM 
Unidade 7 Bola de pilates medida de 65 CM 

  

4 
Bola de Pilates 75 

cm 
Unidade 2 

Com capacidade de suportar pelo 

menos 200Kg de impacto, com sistema 

anti-estouro, Composição: poli cloreto 

de vinila; Diâmetro: 75 cm. Incluso 

bomba de enchimento. 

  

 

 

 

  47 1 KIT de Elásticos Unidade 6 

 Kit de elástico para treinamento 

funcional composto por:   4 Elásticos 

revestidos por bainha de nylon para 

proteção, com cumprimento de 90 cm 

cada elástico. 2 puxadores. 2 ancoras 

para fixação.  2 tornozeleiras. 5 círculos 

de agilidade.  1 cinto de tração. Saco 

para armazenamento. Similar ou 

superior a marca STROOPS. 

  

 

 

 

48 
1 Bosu Unidade 4 

Bosu Ball.  Composição: em PVC. 

Peso suportado: pelo menos 250kg.  

Dimensões aproximadas: 33x93x40 cm 

(AxCxL) Peso aproximado: 5kg Itens 

Inclusos: Tubbings elásticos; Alças de 

mão emborrachadas e Bomba de 

enchimento manual. Similar ou superior 

a marca Live Up 

  

 

 

 

 

49 

1 

Prancha de 

equilíbrio Balance 

Board 39CM 

Unidade 6 

 Prancha de equilíbrio tipo Balance 

Board redonda, com aproximadamente 

39CM de diâmetro, com pegadas 

laterais, base antideslizante. 

  

2 

Prancha de 

equilíbrio Balance 

Board 36CM 

Unidade 6 

 Prancha de equilíbrio tipo Balance 

Board redonda, com aproximadamente 

36 CM de diâmetro, superfície 

texturizada aderente e base 

antideslizante, estrutura reforçada. 

  

 

 

50 1 
Disco de Equilíbrio 

balance Cuschion 
Unidade 10 

Disco de Equilibrio balance Cuschion 

inflável, com diâmetro aproximado de 

33cm, acabamento anti-derrapante, 

além de superfícies com texturas 

diferentes. Acompanha bomba de 

enchimento. 
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51 
1 Fita de suspensão Unidade 6 

Fita de suspensão tipo TRX. 

Composição: Ferro E Poliéster. Peso 

Suportado: mínimo de 136 Kg com 

regulagem de altura de até: 1,5 M. 

Pegadores emborrachados. 

Acompanha 2 mosquetões e presilha 

de porta. Similar ou superior a marca 

Everlast. 

  

 

 

 

52 
1 Anel Flex Unidade 4 

Composição: plástico, espuma e 

borracha; com 2 pegadores para 

posicionamento interno e externo; 

Tamanho Aproximado: 38cm de 

diâmetro; Dimensões Aproximado (C x 

L x A) 39.0 x 38.0 x 5.0 cm Peso 

Aproximado Kg 0,255. Similar ou 

superior a Live Up. 

  

 

 

53 1 Roda abdominal Unidade 3 

Roda de Abdominal e Lombar em 

Polipropileno Aço e EVA, com manopla 

maciça, pegador em plástico 

Ergonômico e emborrachado. Rodas 

duplas com diametro aproximado de 

15,5 cm. Suporte para usuários de pelo 

menos até 120kg. 

  

 

 

  54 
1 Bolsa de gelo Unidade 6 

Composição: Tecido externo: pelo 

menos 60% algodão e máximo 40% 

poliéster; Tecido interno: poli cloreto de 

vinila; Tampa: polipropileno; Bocal: 

polipropileno; Anel de vedação: 

silicone. 

  

 

 

 

55 
1 

Cinta de Membros e 

Articulações (bolsa 

para gelo) 

Unidade 6 

Cinta de Membros e Articulações para 

bolsa para gelo. Tamanho: único 

ajustável; Cor: preto; Composição: 

Revestimento (têxtil): 100% poliamida; 

Interna: 100% borracha (Neoprene, 

SBR, NR); Dimensões aproximadas: 

90.0 cm x 26.0 cm x 2.0 cm (C x L x A); 

Peso aproximado: 0.128 kg; 

  

 

 

56 1 Cinta Lombar Unidade 3 

Cinturão de Musculação em EVA com 

velcro, com revestimento interno 

emborrachado e tecidos aerados 100% 

poliéster.  Fechamento frontal. 

Dimensão aproximada 98 cm de 

comprimento.  Similar ou superior a 

marca Acte. 

  

 

57 1 
Bola de tempo e 

reação 
Unidade 20 

Elaborado com borracha resistente. Ao 

ser arremessado, percorre direções 

imprevistas. 7.0 x 7.0 x 7.0 cm 

  

 

 

 

58 
1 

Bola de 
Vôlei 

Penalty 8.0 
Pró 

 

Unidade 120 

Bola de Vôlei Penalty 8.0 Pró – Modelo 

Oficial Federação Mineira de Voleibol 

Circunferência aproximada: 65 - 67 cm 

Material câmara: Borracha butílica 

Peso aproximado: 260 - 280 g 

Miolo: Removível e lubrificado Material 

principal: Microfibra Construção: 

Termotec Origem: Nacional Gomos: 18 
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59 
1 Rede de 

Volei 
Unidade 6 

Confeccionada em fio de polipropileno 

com 2,0mm de espessura. Malha: 10 x 

10cm. 2 lonas, sendo a lona superior 

com 0,07 cm inferior com 0,06 cm, em 

couro sintético, ambas com protetor de 

PVC nas extremidades. Reforçada com 

sistema de cordas 6mm PP em suas 

laterais. Acompanha cordas laterais 

para instalação. Acompanha cabo de 

aço. Medida: 10,00 x 1,00 m. Similar ou 

superior a Marca Pequita. 

  

 

 

60 

 

1 Par de 
antenas 

Par 6 

Pares de antenas para rede de 

voleibol. Antena de vôlei fabricada por 

processo de extrusão com diâmetro de 

9,525mm x 1,80 alt., em Fiberglass, 

pintura em esmalte sintético, nas cores 

alternadas:  vermelho / branco. 

  

 

 

61 1 Suporte para 
antena 

Par 6 

Suporte confeccionado em tecido e 

velcro. Faixa Lateral para Rede de 

Vôlei. Confeccionado em nylon - PA, 

medida: 2,00 m. Profissional. Cor 

branca. Similar ou superior a Marca 

Pequita. 

  

 

 

62 
1 

Placar 
manual de 

mesa 
voleibol 

Unidade 2 

Placar Manual de mesa Material: PVC 

Rígido. Cor: Preto. Marcação de pelo 

menos 7 Sets e 31 Pontos. Pino para 

trava no sistema de Cavalete. 

Dobrável, portátil tipo pasta,  

  

 

 

63 1 

Protetores 
para 

cadeiras dos 
árbitros 

 

Unidade 1 

Protetor para cadeira de árbitro 

Dobrável 

Especificação: Estrutura de tubo 

quadrado de 20x20. Revestido com 

espuma e lona de PVC. Dobrável.  

Similar ou superior a Marca Pequita. 

  

 

 

 

64 

1 

Carrinho 
guarda 
volume 

fabricado em 
PVC 

Unidade 2 

Carrinho guarda volume fabricado em 

PVC com Tampa proteção 

antioxidante/anti-UV (UV8), capacidade 

de 1000L a 1100L, contendo 4 rodinhas 

de borracha maciça com rodízio 

giratório e freios em pelo menos duas 

rodinhas. Suporte para cadeado. 

  

 

 

 

65 
1 

Mini 
compressor 

de ar 

Unidade 1 

Mini Compressor de Ar para encher 

bola. Motor: Elétrico fio de cobre. 

Potência: igual ou maior que 1/3HP 

(250w). Bivolt chave seletora (110v ou 

220v) Tipo de compressor: Membrana. 

Tipo de unidade: Ar direto.   Velocidade 

de rotação mínima de 1750 rotações 

por minuto. Acompanhada pelo menos 

pistola multiuso, bico para encher bola, 

um calibrador de pressão e mangueira 

com conexão (engate rápido). 

  

 

 

66 
1 

Tabela de 
basquete 
Acrílico 

Par 3 

Par de Tabela de acrílico, com aros 

retráteis, com regulagem de altura de 

3,05m a 2,65m para equipes adultas e 

equipes pré-mirim. Similar ou Superior 

a marca Pequita. 
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67 1 

Cadeira 
profissional 
para árbitro 
de voleibol 

Unidade 1 

Cadeira para árbitro de vôlei 

profissional, portátil, leve, com 

regulagem de altura da cadeira e da 

plataforma de apoio dos pés com 

árbitro assentado. Acabamento em 

pintura eletrostática. Acompanha: 

Assento e encosto revestido; escada 

lateral para acesso a cadeira, 2 rodas 

de poliuretano e base tipo contra - peso 

p/ apoio da cadeira.  Dimensões 

aproximadas:  2,35 x 1,42 x 1,42. Peso 

máximo de: 106,400 kg. Similar ou 

superior a marca Pequita. 

  

 

 

* INCLUSO TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO OBJETO DO EDITAL, bem 
como os respectivos custos diretos e indiretos: taxas e tributos de qualquer natureza 
incidentes sobre os produtos que recaia sobre o objeto da cotação prévia de preço. 
 

O VALOR GLOBAL DA PROPOSTA COMERCIAL É R$ ________(____________) 

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias. 

GARANTIA: 12 meses 

 
Cidade, ______ de ________________ de 2020 

(CARIMBO DA EMPRESA) 

ASSINATURA: ___________________________________________ 
(NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO) 
CARGO: 
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ANEXO II 

(EM PAPEL TIMBRADO) 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020     - MACKENZIE ESPORTE CLUBE 

 

 

 

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos as especificações do 

objeto do Processo de Compras e os termos constantes EDITAL PREGÃO 

ELETRÔNICO DE Nº 01/2020 do Mackenzie Esporte Clube, o e seu(s) ANEXOS, e 

que temos totais condições de atender e cumprir todas as exigências de 

fornecimento ali contidas, inclusive as demais formalidades relativas a 

documentação que deverá ser apresentada para fins habilitação. 

 

 

Local e data, 

 

 

 

 

 

Assinatura 

 (Representante legal) 

(Carimbo de identificação) 
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ANEXO III 

(EM PAPEL TIMBRADO) 

 

MODELO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020     - MACKENZIE ESPORTE CLUBE 

 

 

 
 

A .................................., (nome da empresa), com inscrição no CNPJ nº , declara sob as penas 

da lei que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

processo licitatório não estando suspenso do direito de licitar e contratar junto ao Mackenzie 

Esporte Clube, bem como não se encontrando declarada inidônea para licitar e contratar com o 

poder público, no âmbito estadual ou federal, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

 

Local e data, 

 

 

 

 

 

Assinatura (representante legal) 

(Carimbo de identificação) 
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ANEXO IV 

(EM PAPEL TIMBRADO) 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020     - MACKENZIE ESPORTE CLUBE 

 

..................................... (Identificação completa do representante do Processo de Compras), como 

representante devidamente constituído de ..................................... (Identificação completa do 

fornecedor) doravante denominado ..................................... (Fornecedor), declara, sob as penas da 

lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

A proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 005/2020   foi elaborada de maneira 

independente ..................................... (pelo fornecedor), e o conteúdo da proposta não foi, no todo 

ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do processo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 005/2020   

não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do 

processo por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 005/2020   quanto a participar ou não da 

referido Processo de Compras; 

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 005/2020   não 

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 

participante potencial ou de fato do processo antes da adjudicação do objeto da referido Processo 

de Compras; 

Que conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 005/2020   não foi, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante 

do Mackenzie Esporte Clube antes da abertura oficial das propostas e; está plenamente ciente do 

teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

 

Local e data, 

 

Assinatura (representante legal) 

(Carimbo de identificação) 
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ANEXO V 

(EM PAPEL TIMBRADO) 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020     - MACKENZIE ESPORTE CLUBE 
 

 

 

 

....................................., inscrita no CNPJ sob o n.º .... , por intermédio de seu representante legal 

o (a) Sr(a) .............................................., portador da carteira de identidade n.º.......................e do 
CPF n.º 

...................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666 de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor 

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 

anos, com exceção de empregar menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 

 

 

 

 

Local e data, 

 

 

 

 

Assinatura (representante legal) 

(Carimbo de identificação) 
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ILC = 
  ATIVO CIRCULANTE  

PASSIVO CIRCULANTE 
 
  

ISG = 
   ATIVO TOTAL                  

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

 
    ILG =       ATIVO CIRCULANTE + ATIVO NÃO CIRCULANTE EXCETO O ATIVO 
PERMANENTE 
                   PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

CÁLCULO PARA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
INANCEIRA 

 

 

 

ANEXO VI 

(EM PAPEL TIMBRADO) 

 

MODELO DE CÁLCULO PARA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020     - MACKENZIE ESPORTE CLUBE 

 

A situação financeira das licitantes será aferida por meio dos índices de “liquidez corrente” 

(LC); “liquidez geral” (LG) e “solvência geral” (SG). Assim, a empresa DEVERÁ calcular 

os referidos índices utilizando as fórmulas constantes do quadro abaixo. 

Os índices calculados deverão acompanhar, obrigatoriamente, as demonstrações 

contábeis, sendo consideradas habilitadas as empresas que apresentarem os seguintes 

resultados 

Liquidez Corrente: índice maior ou igual a 1,00  

Liquidez Geral: índice maior ou igual a 1,00  

Solvência Geral: índice maior ou igual a 1,00 

 

 

OBSERVAÇÃO: A análise econômico financeira deverá ser calculada pela licitante e ser 

emitida em papel timbrado da empresa ou com carimbo da empresa juntamente com a 

assinatura de seu representante. Emitir em papel timbrado da empresa ou apor carimbo 

da empresa juntamente com a assinatura de seu representante.
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