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EDITAL CONVOCATÓRIO 
 
 
PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 005/2016.  
CONTRATANTE: AEST 
MODALIDADE: CONVITE Nº 01/2016. 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. 
 
Pelo presente processo, a Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão – AEST , 
instituição de direito privado, com sede na Rodovia ES 010, Km 8,5, Bairro Manguinhos, 
CEP 29.173-000, Município de Serra, Estado do Espírito Santo, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº CNPJ: 27.457.746/0001-85, torna pública a realização de Processo de 
Aquisição na modalidade CONVITE (TIPO MENOR PREÇO POR LOTE),  a ser regida 
pelas Instruções Normativas da CBC de Nº 02, de 05 de Agosto de 2013 referente ao 
REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA CONFEDERAÇÃO 
BRASILEIRA DE CLUBES – CBC e Instrução Normativa Nº 6, de 07 de junho de 2014 e 
Instrução Normativa Nº 10, de 30 de outubro de 2014 e Instrução Normativa Nº 12, de 
13 de Abril de 2015 todas disponíveis no site da CBC (http://www.cbc-
fenaclubes.com.br) e as condições estabelecidas no presente instrumento convocatório 
e seus anexos. 
 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. 
 
1- DO OBJETO: 
 
1.1. OBJETO: aquisição de materiais  esportivos, equipamentos e tecnologia 
aplicados a formação de atletas de alto rendimento da Associação Esportiva 
Siderúrgica de Tubarão – AEST , em atendimento ao Projeto “Sou + AEST - Natação”, 
formação de atletas na modalidade olímpica natação, objeto do Convenio n.º 053/2015 
firmado com a Confederação Brasileira de Clubes – CBC, em estrita conformidade com 
as especificações descritas no Anexo I  o qual é parte integrante deste Edital de 
Licitação, cujo valores estimados de aquisição são: 
 

a) O valor estimado total da presente aquisição é R$ 129.668,04; 
b) O valor estimado do Lote n.º 01 é R$ 67.889,71; 
c) O valor estimado do Lote n.º 02 é R$ 61.778,33. 
d) Os valores unitários de cada item dos lotes 01 e 02 estão discriminados no Anexo 

I. 
 
1.2. Faz parte integrante deste edital: 
 

a) Anexo 1 – Descrição do Objeto com respectiva discriminação, quantidade, 
unidade e valores estimados; 

b) Anexo 2 – Declaração de Habilitação para Credenciamento; 
c) Anexo 3 – Declaração da não Existência de Trabalho para Menores; 
d) Anexo 4 – Declaração de Inidoneidade; 
e) Anexo 5 – Declaração para ME e EPP; 
f) Anexo 6 – Minuta do Termo Contratual, 
g) Anexo 7 – Modelo de Proposta de Preço. 

 
2- DA ENTREGA DE ENVELOPES PARA HABILITAÇÃO E PROPO STAS: 
 
2.1. Os envelopes para habilitação e propostas deverão ser entregues pelos 
proponentes no endereço, data e horário abaixo descritos: 

 
Abertura dos envelopes: 
Dia:  15/09/2016, às 14:00 horas.   
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Auditório da Sede da Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão – AEST, instituição 
de direito privado, com sede na Rodovia ES 010, Km 8,5, Bairro Manguinhos, CEP 
29.173-000, Município de Serra, Estado do Espírito Santo. 
 
Até o DIA 15/09/2016 até as 14:00 horas. 
 
3- DO CREDENCIAMENTO: 
 
3.1. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 
instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para praticar todos os atos 
pertinentes ao certame, em nome do proponente, conforme Anexo 2  deste Edital, sendo 
que o referido documento deverá ser apresentado separadam ente . Em sendo sócio, 
proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia 
do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam comprovados seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. Será 
desnecessária  apresentação se o mesmo estiver contido no envelope nº 01 
(Documentação), citado abaixo. 
 
4- DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 
 
4.1. Às 14:00 horas  do dia e local acima mencionados, a Comissão de Aquisição 
reunir-se-á, em sessão pública, para abertura dos envelopes contendo a documentação 
e proposta de cada proponente. 
 
4.2. Inicialmente, será aberto o envelope contendo a documentação para habilitação. 
 
4.3. O não comparecimento da concorrente à sessão que d ecidirá sobre a 
habilitação implicará na concordância com as habili tações e inabilitações 
declaradas. 
 
4.4. Logo em seguida, não havendo a ocorrência de recurso contra a decisão da 
Comissão de Aquisição que habilite ou inabilite qualquer participante, serão abertos os 
envelopes contendo as propostas. 
 
5- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:  
 
5.1. Além das empresas convidadas poderão participar do presente Processo de 
Aquisição todas aquelas especializadas no ramo objeto deste edital que manifestem seu 
interesse até 24 (vinte e quatro) horas antes da apresentação das propostas – desde 
que satisfaçam as demais exigências deste instrumento convocatório. 
 
5.2. Não poderá habilitar-se ao Processo de Aquisição, a interessada: 
 

a) Que tiver sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração 
pública; 

b) Que não se enquadre nas exigências do Edital; 
c) Em consórcio. 

 
6- DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E  DA PROPOSTA 
DE PREÇOS: 
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6.1. Para participar do presente Processo de Aquisição, em cada lote específico, a 
interessada deverá apresentar, SOB PENA DE INABILITAÇÃO , 02 (dois) envelopes, 
lacrados, contendo em suas partes externa e frontal o seguinte: 
 

LOTE N.º ........ 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO 

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - AEST.  
COMISSÃO DE AQUISIÇÃO. 
CONCORRENTE: __________________________________________________. 
REFERÊNCIA: CONVINTE Nº 01/2016 – PROCESSO DE AQUIS IÇÃO Nº 005/2016. 
 

LOTE N.º ........ 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA 

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - AEST.  
COMISSÃO DE AQUISIÇÃO. 
CONCORRENTE: __________________________________________________. 
REFERÊNCIA: CONVINTE Nº 01/2016 – PROCESSO DE AQUIS ISÇÃO Nº 005/2016. 
 
6.2. No envelope Nº 01 (DOCUMENTAÇÃO)  a concorrente deverá apresentar a 
documentação abaixo relacionada com vigência plena até a data da abertura do 
envelope de habilitação, em original ou cópia autenticada por cartório competente ou 
publicação em órgão da Imprensa Oficial: 
 

a) Prova de inscrição – atualizada – no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ/MF); 

b) Contrato Social e todas as alterações se houver. Caso a última alteração 
contenha o contrato social consolidado não há necessidade de apresentar as 
anteriores; 

c) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual relativo à sede da 
concorrente; 

d) Certidões negativas de débitos pertinentes a tributos federais, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria da Fazenda 
Nacional, com validade na data de abertura dos envelopes; 

e) Certidão Negativa de Débito pertinente a tributos estaduais, com validade na data 
de abertura dos envelopes; 

f) Certidão Negativa de débito para com a Fazenda Municipal da sede da 
concorrente, com validade na data de abertura dos envelopes; 

g) Certidão Negativa de Débito para com o INSS, com validade na data na abertura 
dos envelopes; 

h) Certidão Negativa de Débito para com o fundo de garantia por tempo de serviço 
– FGTS, com validade na data de abertura dos envelopes; 

i) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, datada de no máximo 30 
(trinta) dias antes da data de abertura dos envelopes; 

j) Certidão Negativa de Débitos perante a Justiça do Trabalho, com validade na 
data de abertura dos envelopes; 

k) Declaração de não existência de trabalho infantil de acordo com a Lei Federal 
9.854/99, assinada pelo sócio (ou titular) da empresa ou seu representante legal, 
com prazo não superior a 60 (sessenta) dias, a contar da data deste edital, na 
conformidade do anexo 3 deste edital; 

l) Declaração da não ocorrência de fato impeditivo à sua habilitação na 
conformidade do anexo 4 deste edital; 

m) Declaração de que a empresa cumpre os requisitos legais para qualificação 
como microempresa ou empresa de pequeno porte (se for o caso), na 
conformidade do anexo 5 deste edital. 
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6.3. Os documentos constantes do envelope Nº 01 (DOCUMENTAÇÃO)  devem 
preencher, ainda, os seguintes requisitos: 
 

a) Se a empresa for ME ou EPP e deixar de apresentar a declaração constante do 
anexo 5 deste edital não fará jus aos benefícios da lei complementar 123/2006. 

b) Os documentos de habilitação acima exigidos poderão ser apresentados em 
original; ou em cópia xerográfica autenticada por cartório competente; ou, ainda, 
em cópia xerográfica acompanhada do original para devida autenticação pela 
Comissão de Aquisição. 

c) Os documentos retirados da internet terão sua autenticidade certificada junto aos 
“sites” dos órgãos emissores. 

d) Os documentos acima exigidos não poderão ser substituídos por qualquer tipo de 
protocolo ou apresentados por meio de cópias em fac-símile (fax), ainda que 
autenticadas. 

e) Em qualquer hipótese, fica estabelecido que os documentos apresentados 
permanecerão no Processo de Aquisição; 

f) Uma vez entregues os envelopes não serão considerados os cancelamentos, 
retificações, alterações ou acréscimos de novas documentações; 

g) Somente serão recebidos os documentos acondicionados nos respectivos 
envelopes e nas condições previstas neste edital; 

h) A Comissão poderá exigir a exibição do documento original, caso haja dúvida 
quanto a autenticidade e clareza da cópia e também determinar diligência 
quando necessário; 

i) A incompleta, errônea ou fraudulenta apresentação dos documentos 
especificados acima inabilita o concorrente que não participará das fases 
subsequentes deste Processo de Aquisição, sem prejuízo das sanções cabíveis, 
se for o caso; 

j) O representante da empresa que comparecer na hora e dia marcados para 
abertura dos envelopes deverá apresentar Carta de Preposição ou documento 
equivalente comprovando esta condição, em caso contrário, o representante não 
poderá atuar pela empresa. 

 
6.4. Da proposta financeira:  
 
No envelope Nº 02 (PROPOSTA) deverá conter em seu interior, a proposta financeira 
que, obrigatoriamente e sob pena de desclassificação da concorrente, deverá preencher 
os requisitos seguintes: 
 

a) A proposta deverá ser apresentada em uma via, datilografada ou impressa, 
assinada, em papel timbrado da empresa ou outro que conste o CNPJ/MF da 
concorrente, sem rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas, devidamente 
assinada por representante legal da empresa; 

b) Indicação do nº da modalidade desta licitação, com razão social, endereço e 
CNPJ/MF da empresa; 

c) A validade da proposta não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias a contar da 
abertura dos envelopes; 

d) A Proposta deverá ser apresentada em moeda oficial do Brasil, com centavos de 
no máximo (02) decimais após a vírgula; 

e) Os preços deverão ser cotados considerando-se todos os gastos ou despesas 
com tributos, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros 
encargos ou acessórios, para a entrega do bem na sede da Compradora; 

f) Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão; 
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g) A apresentação da proposta por parte da concorrente significa pleno 
conhecimento e integral concordância com as cláusulas e condições deste 
Processo de Aquisição e total sujeição as normas pertinentes. 

h) Não serão consideradas propostas feitas em desacordo com o presente Edital, 
sendo admitida somente 01 (uma) proposta por lote por cada concorrente;  

 
7- DA DESCLASSIFICAÇÃO: 
 
7.1. Serão desclassificadas: 
 

a) As propostas que não atenderem às exigências do ato convocatório deste 
processo licitatório; 

b) As propostas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente 
inexequíveis; 

c) Não serão aceitas propostas que não atendam aos objetivos deste processo; 
d) As propostas que contiverem em seu texto rasuras, emendas, borrões, 

entrelinhas, irregularidade ou defeito de linguagem capazes de dificultar o 
julgamento; 

e) Apresentar preço baseado em outra(s) proposta(s), inclusive com o oferecimento 
de redução sobre a de menor valor. 

 
8- DO JULGAMENTO:  
 
8.1. Será considerada vencedora a proposta de MENOR PREÇO POR LOTE, desde 
que observadas as especificações e atendidas as condições de qualidade, os prazos e 
os outros requisitos estabelecidos neste Processo de Aquisição. 
 
8.2. Caso a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por ME ou EPP e 
houver proposta apresentada por ME ou EPP em valor igual ou até 10% (dez por cento) 
superior à melhor proposta, estará configurado o empate previsto no art. 14, § 5º do 
Regulamento de Compras e Contratações da Confederação Brasileira de Clubes – CBC. 
 
8.3. Ocorrendo o empate proceder-se-á da seguinte forma: 
 

a) A ME ou EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de dois dias 
úteis, apresentar nova proposta inferior àquela considerada classificada em 1º 
lugar, sob pena de preclusão do exercício do direito de desempate; 

b) Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem 
anterior, serão convocadas as demais ME ou EPP remanescentes cujas 
propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput desta condição, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

c) No caso de equivalência de valores apresentados pelas ME ou EPP que se 
encontrem no limite estabelecido no caput desta condição, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta; 

d) Na hipótese da não contratação nos termos previsto na condição anterior, o 
objeto licitado será adjudicado, desde que cumpridas as condições de 
habilitação, em favor da proposta de menor preço; 

 
8.4. No julgamento das propostas, a Comissão de Aquisição poderá, a seu critério, 
solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados; 
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8.5. A Comissão de Aquisição, se entender necessário, poderá determinar diligências 
para a apuração do preço proposto pelos participantes, bem como para conferencia de 
amostras. 
 
8.6. A Comissão de Aquisição reserva-se no direito de julgar, em outra ocasião, as 
documentações e/ou propostas apresentadas; 
 
8.7. Fica assegurado o direito às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte de 
apresentarem a comprovação de regularidade fiscal, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
prorrogável por igual período em observância ao disposto no art. 14, § 4º do 
Regulamento de Compras e Contratações da Confederação Brasileira de Clubes - CBC. 
 
8.8. A não regularização da documentação no prazo previsto neste item implicará 
decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
 
8.9. Do resultado da fase de julgamento das propostas de preço e habilitação, caberá, 
ao final de que cada sessão, a manifestação de interesse fundamentado em interpor 
recurso sob pena preclusão do direito de recorrer. 
 
8.10. O recurso deverá ser dirigido ao Presidente da Comissão de Aquisição da 
Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão – AEST no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
por escrito, contendo a descrição do fato, a fundamentação e o pedido. 
 
8.11. Interposto o recurso, será recebido no efeito suspensivo e publicada a intimação 
dos interessados no site da Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão – AEST, com 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, para apresentação de contrarrazões, se for o caso. 

 
8.12. O recurso será julgado no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da fluência do 
prazo de contrarrazões. 
 
8.13. O provimento do recurso implicará na invalidação dos atos processuais, salvo 
dos atos suscetíveis de aproveitamento. 
 
9- DA ADJUDICAÇÃO: 
 
9.1. A adjudicação será feita à proponente classificada em primeiro lugar e, em caso 
de a mesma, injustificadamente, desistir do fornecimento, é facultado à Associação 
Esportiva Siderúrgica de Tubarão – AEST convocar as concorrentes remanescentes na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da 
proposta feita pelo primeiro classificado ou revogar o Processo de Aquisição. 
 
9.2. Adjudicada, terá a vendedora o prazo de até 10 (dez) dias úteis para assinatura 
do contrato, na sede da Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão – AEST, 
localizada na Rodovia ES 010, Km 8,5, Bairro Manguinhos, CEP 29.173-000, Município 
de Serra, Estado do Espírito Santo, sob pena de decair o direito de contratação e 
aplicação das penalidades cabíveis. 
 
10- DA EXECUÇÃO/ FORNECIMENTO DOS BENS: 
 
A entrega dos bens adquiridos será efetuada em até 30 (trinta) dias  contados a partir 
da assinatura do Contrato, na sede da Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão – 
AEST, localizada na Rodovia ES 010, Km 8,5, Bairro Manguinhos, CEP 29.173-000, 
Município de Serra, Estado do Espírito Santo. 
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11- DO FATURAMENTO E PAGAMENTO: 
 
11.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a entrega 
dos materiais e bens adquiridos, acompanhada da com petente nota fiscal, 
mediante transferência bancária para conta de titul aridade da fornecedora ; 
 
11.2. É obrigatória a inclusão, em campo apropriado do documento fiscal de 
pagamento, os seguintes dados do Convênio:  
 

“Pagamento referente aos MATERIAIS ESPORTIVOS , adquiridos em 
atendimento ao Projeto SOU + AEST – NATAÇÃO, Convênio n.º 053/2015  
– parceria Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão – AEST e 
Confederação Nacional de Clubes – CBC”. 

 
11.3. Em caso de irregularidade na emissão da Nota Fiscal o prazo de pagamento será 
contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizada; 
 
11.4. Nenhum pagamento isentará a concorrente das suas responsabilidades e 
obrigações. 
 
12- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
As despesas decorrentes deste Processo de Aquisição correrão por conta do 
atendimento ao “PROJETO “SOU + AEST – NATAÇÃO ”, aprovado no EDITAL DE 
CHAMAMENTO INTERNO DE PROJETOS N.º 05/2015 , da CONFEDERAÇÃO 
BRASILEIRA DE CLUBES – CBC , sendo os recursos liberados nos termos do 
CONVÊNIO N.º 053/2015, firmado com a Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão 
– AEST. 
 
13- RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA: 
 
Sem prejuízo das obrigações previstas no Regulamento de Compras e Contratação da 
Confederação Brasileira de Clubes – CBC e da legislação pertinente, é de 
responsabilidade da empresa vencedora: 
 

a) Firmar o contrato no prazo e local indicado pelo clube; 
b) Entregar os bens/matérias adjudicados conforme especificações deste 

instrumento convocatório e em consonância com a proposta de preços; 
c) Manter, durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste 
instrumento convocatório; 

d) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas 
pela contratante; 

e) Arcar com eventuais prejuízos causados ao contratante e/ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do objeto da 
aquisição; 

f) Arcar com todas as despesas com transportes, taxas, impostos ou quaisquer 
outros acréscimos legais que correrão por conta exclusiva da proponente 
vencedora; 
 

14- DAS PENALIDADES E SANÇÕES: 
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14.1. Pelo descumprimento das obrigações, seja na condição de participante do 
certame, seja como contratante, as empresas, conforme a infração, estarão sujeitas `s 
seguintes penalidades: 
 

a) Manter comportamento inadequado durante o Processo de Aquisição: 
afastamento do certame e suspensão temporária do direito de participar dos 
processos de aquisição e contratar com a Associação Esportiva Siderúrgica de 
Tubarão – AEST pelo prazo de 06 (seis) meses; 

b) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão 
temporária do direito de participar dos processos de aquisição e contratar com a 
Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão – AEST pelo prazo de 02 (dois) 
anos; 

c) Executar o Contrato com irregularidade passível de correção, durante a execução 
e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

d) Executar o Contrato com atraso injustificado até o limite de 05 (cinco) dias após 
os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% 
(zero vírgula cinco por cento) sobre o valor atual do contrato; 

e) Inexecução parcial do Contrato: suspensão temporária do direito de participar dos 
processos de aquisição e contratar com a Associação Esportiva Siderúrgica de 
Tubarão – AEST pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 05% (cinco por cento) 
sobre o valor inadimplido do Contrato; 

f) Inexecução total do Contrato: suspensão temporária do direito de participar dos 
processos de aquisição e contratar com a Associação Esportiva Siderúrgica de 
Tubarão – AEST pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor atualizado do Contrato; 

g) Causar prejuízo material resultado diretamente da execução contratual: 
declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão temporária do direito de 
participar dos processos de aquisição e contratar com a Associação Esportiva 
Siderúrgica de Tubarão – AEST pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor atualizado do Contrato. 

 
14.2. Aplicada a penalidade, será publicado no site da Associação Esportiva Siderúrgica 
de Tubarão – AEST, abrindo-se o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de 
defesa, que não será recebida em efeito suspensivo do processo de aquisição. 
 
14.3. Julgada a defesa e publicada a decisão, será aplicada, imediatamente a 
penalidade pertinente. 
 
15- DA RESCISÃO: 
 
Fica assegurado o direito da Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão – AEST de 
revogar o processo de aquisição e/ou rescindir o Contrato, de pleno direito, 
independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem qualquer 
espécie de indenização à contratada, nos seguintes casos: 
 

a) A critério da Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão – AEST, mediante 
aviso por escrito, com antecedência de 05 (cinco) dias corridos, caso ocorra 
insuficiência de repasse dos recursos financeiros oriundos do Convênio n.º 
053/2015, firmado com a Confederação Brasileira de Clubes – CBC, caso em 
que, cessarão as obrigações das partes, exceto se o contratante já tiver recebido 
o objeto contrato; ou 

b) Em caso de atraso da concorrente na entrega dos materiais por mais de 10 (dez) 
dias, situação em que poderá a Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão – 
AEST celebrar contrato com terceiros e considerar o presente Contrato 



   Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão                                               
 

 
Rodovia ES 010 - KM 8,5 – Manguinhos – Serra – CEP 29.173-087 

Telefone (27) 3243-1450 | 3243-1242 
E-mail: atendimento@clubeaest.com.br 

rescindido de pleno direito, independente de envio de qualquer aviso ou 
notificação à concorrente. 

 
16- DAS CONDIÇÕES GERAIS: 
 
16.1 A Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão – AEST reserva-se o direito de 
rejeitar as propostas apresentadas ou revogar esta licitação por motivos supervenientes 
de justificável interesse público, em atenção ao disposto no art. 58, do Regulamento de 
Compras e Contratações da Confederação Brasileira de Clubes - CBC; 
 
16.2. Não serão consideradas quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste 
edital, nem preços ou vantagens baseadas em ofertas de outro concorrente; 
 
16.3. A revogação ou anulação do Processo de Aquisição não gera direito de 
indenização a nenhum dos concorrentes; 
 
16.4. Decairá do direito de impugnar o edital ou parte dele o concorrente que, tendo-o 
aceito sem objeção venha a apontar depois do julgamento, falhas ou irregularidades que 
o viciarem, hipótese que não será considerada para efeito de recurso. 
 
16.5. É vedada a transferência ou subcontratação do objeto contratado, sob pena de 
caracterizar a inexecução contratual. 
 
16.6. A Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão – AEST reserva-se o direito de, a 
qualquer tempo e a seu exclusivo critério, por decisão motivada, adiar ou revogar o 
presente certame, sem que isto seja motivo para que as participantes e interessadas 
pleiteiem qualquer tipo de indenização. 
 
16.7. A entrega dos envelopes pressupõe a concordância e aceitação total das 
condições do Edital. 
 
16.8. Os casos omissos e as eventuais dúvidas com relação a este edital serão 
resolvidos pela Comissão de Aquisição, através de seu Presidente no horário de 14:00 
às 17:00 horas na sede da Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão – AEST, de 
acordo com o Regulamento de Compras e Contratações da Confederação Brasileira de 
Clubes – CBC. 
 
16.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia de início e 
incluir-se-á o dia do vencimento. 
 
16.10. Só se iniciam e vencem os prazos, referidos neste Edital, em dia de expediente 
normal da Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão – AEST. 
 
16.11. Para a solução de quaisquer questões porventura decorrentes deste Processo de 
Aquisição, o foro competente é o da Comarca de Serra, Estado do Espírito Santo, com 
exclusão de qualquer outro. 
 

Serra (ES), 18 de agosto de 2016. 
 
 

Comissão de Aquisição da Associação Esportiva Sider úrgica de tubarão  
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ANEXO 1 
 

PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 005/2016  
CONTRATANTE: AEST 
MODALIDADE: CONVITE Nº 01/2016 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 
 
1- OBJETO: aquisição de materiais esportivos, equipamentos e 
tecnologia aplicados a formação de atletas de alto rendimento da 
Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão – AEST , em atendimento ao Projeto 
“Sou + AEST”, objeto do Convênio n.º 053/2015 firmado com a Confederação 
Brasileira de Clubes – CBC. 
 

a) O valor estimado total da presente aquisição é R$ 129.668,04; 
b) O valor estimado do Lote n.º 01 é R$ 67.889,71; 
c) O valor estimado do Lote n.º 02 é R$ 61.778,33. 

 
1.1- LOTE N.º 01: Equipamentos de Academia 
 

Item Produto Descrição Unidade 
de Medida  Quantidade Preço 

Unitário Preço Estimado 

1 
Smith 
machine 

Vita Multi - MT 419 -  
Vita Multi Milenium III 
– Prata 

PÇ 1 6498,00 6.498,00 

2 
Flexora 
Sentada 

Sit Flex - MT 423 - Sit-
Flex C/Bat. Peso 
Milenium III – Prata 

PÇ 1 6719,30 6.719,30 

3 Puxada Alta 
MT 412 - Puxador 
Vertical c/Bat. Peso 
Milenium III – Prata 

PÇ 1 11046,60 11.046,60 

4 Rosca Scott 

Rosca Scott - MT 402 
- Rosca Socott C/Bat 
Peso Milenium III – 
Prata 

PÇ 1 5353,61 5.353,61 

5 
Barra macia 
1,20 

Tubo Industrial 
Redondo 01.1/8" 
Chapa Perfilada Aço 
1020. Pegadas de 
borracha cromado 

PÇ 6 288,03 1.728,19 

6 
Barra Macia 
1,50 

Tubo Industrial 
Redondo 01.1/8" 
Chapa Perfilada Aço 
1020. Pegadas de 
borracha cromado 

PÇ 5 121,98 609,90 

7 Peitoral Dorsal 

Peitoral Dorsal - MT 
429  - Peitoral dorsal 
C./Bat. Peso Milenium 
III – Prata 

PÇ 1 5568,21 5.568,21 

8 Pulley 

Cross Over - MT 403 - 
Cross Over C/Bat. 
Peso Milenium III – 
Prata 

PÇ 1 7264,38 7.264,38 

9 Voador 
Peitoral Fly - MT 409 - 
Peitoral Fly C/Bat. De 
Peso Milenium - Prata 

PÇ 1 7114,37 7.114,37 
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10 Anilha 5 kg 

Moldada em Ferro 
Fundido Cinzento, 
Pintura por imersão - 
diâmetro 227mm 

PÇ 10 52,93 529,28 

11 Anilha 10 kg 

Moldada em Ferro 
Fundido Cinzento, 
Pintura por imersão - 
diâmetro 270mm 

PÇ 10 105,86 1.058,55 

12 Anilha 15 kg 

Moldada em Ferro 
Fundido Cinzento, 
Pintura por imersão - 
diâmetro 312mm 

PÇ 6 158,78 952,70 

13 Anilha 20 kg 

Moldada em Ferro 
Fundido Cinzento, 
Pintura por imersão - 
diâmetro 360mm 

PÇ 6 211,71 1.270,26 

14 
Halter 
Emborrachado 
1k 

Halter Emborrachado 
1k 

PÇ 8 8,56 68,45 

15 
Halter 
Emborrachado 
2k 

Halter Emborrachado 
2k 

PÇ 8 17,12 136,97 

16 
Halter 
Emborrachado 
3k 

Halter Emborrachado 
3k PÇ 8 25,67 205,36 

17 
Halter 
Emborrachado 
4k 

Halter Emborrachado 
4k 

PÇ 8 34,23 273,81 

18 
Halter 
Emborrachado 
5k 

Halter Emborrachado 
5k 

PÇ 8 42,78 342,26 

19 Caneleira 1k Caneleira 1k PÇ 8 29,28 234,20 

20 Caneleira 2k Caneleira 2k PÇ 8 64,66 517,28 

21 Caneleira 3k Caneleira 3k PÇ 8 65,80 526,40 

22 Caneleira 4k Caneleira 4k PÇ 8 89,20 713,58 

23 Máquina Hack 

Maquina Hack 45º - 
MT 420 - Máquina 
Hack Milenium III – 
Prata 

PÇ 1 5572,24 5.572,24 

24 Estante Anilha  

Estante de Anilha 
Vertical - MT 431 - 
Estante p/ anilhas 
vertical Milenium - 
Prata  

PÇ 1 1392,38 1.392,38 

25 
Suporte para 
Halter 

Estante para 
Acessórios - MT 443 - 
Estante p/ assessorios 
vertical Milenium III 

PÇ 4 356,81 1.427,22 

26 Caneleira 5k 
Caneleira 05 kg (Par) 
CAN05 

PÇ 8 95,78 766,21 

VALOR ESTIMADO DO LOTE R$ 67.889,71 
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1.2- LOTE N.º 02: Materiais Esportivos 
 

Item Produto Descrição Unidade de 
Medida Quantidade Preço 

Unitário Preço Estimado 

1 Bandeirola 
Reforçada c/ logo e 1 
cor 

MT 60 17,43 1.046,00 

2 Prancha 

De EVA média nas 
dimensões 
comprimento 40 cm; 
largura 27 cm; 
espessura - 3cm 

PÇ 54 23,51 1.269,29 

3 Poliboia 
Em EVA 12cm de 
altura 

PÇ 54 23,67 1.278,34 

4 Touca  
Em silicone variadas 
pro swim colorida 

PÇ 54 11,49 620,26 

5 
Protetores de 

ouvido 
Em silicone   PÇ 54 11,75 634,61 

6 Palmar Power Paddle Speedo PAR 45 32,00 1.440,00 

7 
Extensor 

bloqueador 

roxo, com 1 cinto 
ajustável por velcro e 
presilha de nylon, 5 mts 

PÇ 10 132,73 1.327,33 

8 Paraquedas 
Kit (1cinto + 3 
paraquedas P/M/G) 

KIT 30 88,70 2.661,00 

9 Snorkel Finis 

Respirador central de 
natação para 
treinamento de técnica 
de braçada bocal e 
testeira confeccionados 
em plástico e silicone 

PÇ 27 134,17 3.622,59 

10 
Nadadeira 
Pro Swim 

Pé de pato 100% 
silicone 35 ao 44 

PARES 27 136,23 3.678,08 

11 
Palmar meia 

lua peito 
Hidrodinâmico com 
tiras silicone PARES 15 19,57 293,50 

12 Óculos Óculos Speedo X-
Vision 

PÇ 54 29,90 1.614,60 

13 
Extensor 

bloqueador 

roxo, com 1 cinto 
ajustável por velcro e 
presilha de nylon, 3mts 

PÇ 10 105,17 1.051,67 

14 
Raias 

antimarola 

Material polietileno 
média densidade, 
componentes flutuador 
náutico e cabo de 
polipropileno de 6mm, 
modelo olímpico, 
diâmetro flutuador 10 
cm, comprimento 
flutuador 4,70cm 

MT 175 57,00 9.975,00 

15 Cronômetro 

Cronômetro (UL 237 
Vollo) - Eletrônico de 
memória 10 voltas 
função 1/100 

PÇ 6 199,90 1.199,40 

16 
Monitor 
cardíaco  

Monitor Cardiaco - 
Polar FT1 BKL 

PÇ 54 556,79 30.066,66 

VALOR ESTIMADO DO LOTE R$ 61.778,33 
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2- Justificativa 
A aquisição dos materiais esportivos, objeto desta aquisição na modalidade Convite, 
visa atender as necessidades da Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão – AEST 
em atendimento ao Projeto “Sou + AEST - Natação”, formação de atletas na 
modalidade olímpica natação, objeto do Convênio n.º 053/2015 firmado com a 
Confederação Brasileira de Clubes – CBC. 
 
3- Prazo de entrega 
O prazo para entrega será de até 30 (trinta) dias a partir da assinatura do Contrato. 
 

 
Serra (ES), 18 de agosto de 2016. 

 
 

Comissão de Aquisição da Associação Esportiva Sider úrgica de Tubarão  
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ANEXO 2 
 
PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 005/2016.  
CONTRATANTE: AEST 
MODALIDADE: CONVITE Nº 01/2016. 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 
 
 
______________________________________________, CNPJ/MF nº _____________ 
(Nome da Empresa 
sediada à ______________________________________________________________ 
(Endereço completo) 
declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que 
os envelopes de nº 1 e 2 contêm a indicação do objeto, o preço oferecido e a 
documentação de habilitação, respectivamente e que, sendo convocada, entregará toda 
a documentação exigida no prazo estipulado. 
 
 
 

____________________,____de ______________ de 2016. 
 
 
 
 

____________________________________________ 
(Nome completo do representante legal) 

 
 

_______________________________________________ 
(Nº do RG do representante legal) 

 
 

_____________________________________________ 
(Assinatura do representante legal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Obrigatoria o documento deve conter o timbre da em presa participante” 
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ANEXO 3 

 
 
PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 005/2016.  
CONTRATANTE: AEST 
MODALIDADE: CONVITE Nº 01/2016. 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. 

 
 

DECLARAÇÃO DA NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHO PARA MENOR ES 
 
 
A- EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA  
 
_______________________________________, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
_________________________________, por intermédio de seu representante legal o 
(a) Sr. (a) ____________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº 
_________________________ e do CPF nº _______________________, declara, para 
fins do disposto no inciso V, do art. 14, do Regulamento de Compras e Contrataçoes da 
Confederação Brasileira de Clubes – CBC e inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de 
junho de 1993, acrescido pela Lei 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. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (    )  
 
Obs: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
 
 

____________________,____de ______________ de 2016. 
Local e Data 

 
 

____________________________________________ 
(Nome completo do representante legal) 

 
 

_______________________________________________ 
(Nº do RG do representante legal) 

 
 

_____________________________________________ 
(Assinatura do representante legal) 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Obrigatoria o documento deve conter o timbre da em presa participante” 
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ANEXO 4 
 

PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 005/2016.  
CONTRATANTE: AEST 
MODALIDADE: CONVITE Nº 01/2016. 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. 

 
 

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE 
 
 
 
 
Declaramos, para fins de participação no presente Processo de Aquisição, para todos os 
fins de direito e sob as penas da lei, a inexistência de superveniência de fato impeditivo, 
quanto a nossa participação, nos termos do inciso VI, do art. 14, do Regulamento de 
Compras e Contrataçoes da Confederação Brasileira de Clubes – CBC, bem como 
nunca fomos declarados inidôneos por pessoa pública ou entidade governamental e não 
estamos suspensos de participar de Licitações em nenhum órgão público, Federal, 
Estadual ou Municipal, ciente da obrigação de declará-los caso venham a se verificar 
após a emissão desta declaração. 
 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 
 
 

____________________,____de ______________ de 2016. 
 
 

 
 

____________________________________________ 
(Nome da empresa declarante) 

 
____________________________________________ 

 (CNPJ/MF da empresa declarante) 
 

____________________________________________ 
(Nome completo do representante legal) 

 
_______________________________________________ 

(Nº do RG do representante legal) 
 

_____________________________________________ 
(Assinatura do representante legal) 

 
 
 
 
 
 
 

“Obrigatoria o documento deve conter o timbre da em presa participante” 
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ANEXO 5 
 
 

 
PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 005/2016.  
CONTRATANTE: AEST 
MODALIDADE: CONVITE Nº 01/2016. 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA ME e EPP 
 
 
 
 
 

(Local e data) 
 

À 

Comissão de Aquisição da Associação Esportiva Sider úrgica de Tubarão 

 

(nome/razão social) _____________________________________________, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº ______________________, por intermédio de seu representante 
legal o (a) Sr. (a) ______________________________________, portador (a) da 
Carteira de Identidade nº ______________________ e do CPF nº 
__________________, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as 
penas da lei, SER MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE nos termos 
da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do 
art. 3º da Lei Complementar nº 123/06. 
 

 
____________________________________________ 

(Nome completo do declarante) 
 
 

_______________________________________________ 
(Nº do RG do declarante) 

 
 

_____________________________________________ 
(Assinatura do declarante) 

 
 
 
 

“Obrigatoria o documento deve conter o timbre da em presa participante” 
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ANEXO 6 

 
PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 005/2016.  
CONTRATANTE: AEST 
MODALIDADE: CONVITE Nº 01/2016. 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. 

 
 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO N.º 0 ...-2016 
 

Convênio n.º 053/2015 AEST – CBC 
 

 
A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - AEST , é uma 
instituição de direito privado, com sede na Rodovia ES 010, Km 8,5, Bairro Manguinhos, 
CEP 29.173-000, Município de Serra, Estado do Espírito Santo, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº CNPJ: 27.457.746/0001-85, no uso de suas atribuições regimentais e 
estatutárias, neste ato representado pelo Presidente, Sr. Fabrício Victor de Assis , 
brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o n.º 045.983.337-58, CI (RG) n.º 
1.278.642 SSP-ES, residente e domiciliado na Avenida Dante Michelini, n.º 4.884, apto. 
301, Torre Nice, Edif. Cote D’Azur, Bairro Jardim Camburi, Vitória, ES, denominada para 
este instrumento particular simplesmente de CONTRATANTE  e ................................., 
pessoa jurídica de direito privado com sede na ................................., n.º ..........., bairro 
................................., CEP: .............., ................................. – .........., inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº ................................., doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA , neste ato representada por sua representante legal 
................................., ........................, ....................., ................................, inscrita no 
CPF sob o n.º ................................., CI (RG) n.º ................................., residente e 
domiciliada na na ................................., n.º ..........., bairro ................................., CEP: 
.............., ................................. – .........., em conformidade com ao PROCESSO DE 
AQUISIÇÃO N.º 005/2016 , observado o disposto no art. 11 do Regulamento de 
Compras e Contratações da Confederação Brasileira de Clubes, é a execução do 
Convênio n.º 053/2015, firmado pela Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão – 
AEST e a Confederação Brasileira de Clubes – CBC, e demais normas aplicáveis, tem 
as partes acima nomeadas, justas e contratadas o seguinte: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
1.1. O presente Contrato tem por objeto a aquisição de materiais esportivos, 
equipamentos e tecnologia aplicados a formação de atletas de alto 
rendimento da Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão – AEST , em 
atendimento ao Projeto “Sou + AEST”, objeto do Convênio n.º 053/2015 firmado 
com a Confederação Brasileira de Clubes – CBC, conforme abaixo especificado: 
 
1.2.  LOTE N.º 01: Equipamentos de Academia 

Especificação: 

Item Produto Descrição Unidade 
de Medida  Quantidade Preço 

Unitário Preço Estimado  

       

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO ENTREGA  
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2.1. A entrega dos bens adquiridos será efetuada em até 30 (trinta) dias  contados a 
partir da assinatura do Contrato, na sede da CONTRATANTE , localizada na Rodovia ES 
010, Km 8,5, Bairro Manguinhos, CEP 29.173-000, Município de Serra, Estado do 
Espírito Santo. 
2.2. Todo o material entregue deverá atender rigorosamente às especificações 
constantes da proposta da CONTRATADA e da descrição da Cláusula Primeira.  
2.3. Os materiais, quando for o caso, deverão vir acompanhado do seu manual do 
usuário. 
2.4. A CONTRATADA  fica obrigada a trocar, às suas expensas e no prazo de 10 
(dez) dias úteis , a peça que for recusado por apresentar-se danificada, ou que estiver 
em desacordo com o disposto neste Contrato e na proposta de preços; 
2.5.  O objeto deste contrato será recebido, mediante recibo nas seguintes condições: 

a. Provisoriamente, imediatamente após efetuada a entrega, para efeito de 
posterior verificação da conformidade dos produtos com as especificações, este 
recebimento será realizado pela Comissão de Aquisição da CONTRATADA ; 

b. Definitivamente,  após a montagem, o objeto será recebido pela Coordenação de 
Comissão de Aquisição da CONTRATADA , em conjunto com a Comissão de 
Gestão do Convênio n.º 053/2015, AEST-CBC. 

2.6 – Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos foram entregues 
em desacordo com a proposta, com defeito, fora de especificação ou incompletos, após 
a notificação por escrito à CONTRATADA , esta deverá, no mesmo prazo do item 2.4, 
substituir a peça defeituosa, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas no 
Contrato e, se for ocaso, suspensão do pagamento. 
2.7 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 
solidez e segurança dos materiais, nem ético-profissional pela perfeita execução do 
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E SEU PAGAMENTO 
 3.1 – Pela entrega do objeto deste Contrato, fica ajustado que a CONTRATADA  fará 
jus ao recebimento do valor total do presente contrato em R$ .......................... 
(..................................................). 
3.2 – Estão incluídas no preço total todas as despesas para execução do contrato, tais 
como entrega e montagem, mão de obra, encargos trabalhistas e previdenciários, bem 
como todos os custos diretos e indiretos, remunerações, despesas fiscais, trabalhistas e 
financeiras, sendo o preço referido completo e suficiente para pagar todos os custos e 
para garantir o cumprimento de todas as obrigações aqui assumidas pela 
CONTRATADA . 
3.3 – O pagamento será realizado por meio de transferência bancária, no prazo de até 
10 (dez) dias  úteis a contar do recebimento da Nota Fiscal de Venda para Entrega 
Futura, no valor total dos equipamentos adquiridos, a qual será devidamente atestada 
pela Comissão de Aquisições da CONTRATANTE . 
3.4 – É obrigatória a inclusão, em campo apropriado do documento fiscal de pagamento, 
os seguintes dados do Convênio:  
 

“Pagamento referente aos EQUIPAMENTOS DE NATAÇÃO , adquiridos em 
atendimento ao Projeto SOU + AEST – NATAÇÃO, Convênio n.º 053/2015  
– parceria Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão – AEST e 
Confederação Nacional de Clubes – CBC”. 

 
3.5 – Fica indicado o BANCO .........................., a Agência .......................... e a conta 
bancária n.º .........................., de titularidade da CONTRATADA , para transferência do 
valor de que trata esta Cláusula.  
3.6 – Serão retidos na fonte os tributos determinados pelos órgãos fiscais e fazendários, 
em conformidade com a legislação vigente, quando for o caso. 
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3.7 – No caso de atraso ou inconformidade na apresentação dos documentos fiscais 
pela CONTRATADA , não lhe será devido, em hipótese alguma, qualquer valor adicional 
em função deste atraso, nem mesmo a título de reajuste ou encargo financeiro. 
3.8 – As despesas decorrentes da presente aquisição correrão em atendimento ao 
PROJETO “SOU + AESTE – NATAÇÃO”, aprovado no EDITAL DE CHAMAMENTO 
INTERNO DE PROJETOS N.º 05/2015, da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 
CLUBES – CBC , sendo os recursos liberados nos termos do CONVÊNIO N.º 053/2015, 
firmado com a CONTRATANTE . 
3.9 – No caso de apresentação da Nota Fiscal antes da entrega dos materiais 
adquiridos, o recebimento do documento fiscal, em hipótese alguma, significará aceite 
dos equipamentos adquiridos, que serão conferidos e atestado o recebimento no 
momento da entrega. 
3.10 – Fica reservado à CONTRATANTE  o direito de reter quaisquer créditos 
porventura existentes em favor da CONTRATADA , independente da sua origem, 
enquanto existirem obrigações por ela não cumpridas, inclusive multas impostas em 
decorrência deste Contrato e danos causados pela CONTRATADA  à CONTRATANTE  
ou a terceiros. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
4.1 – Este contrato tem vigência a partir da sua assinatura até o término da garantia do 
objeto. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA DO OBJETO 
5.1 – A garantia dos materiais objeto deste contrato é de 12 (DOZE) meses , contados a 
partir do recebimento definitivo. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
6.1 – Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a CONTRATADA  a 
envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos 
encargos que lhe são confiados, e ainda a: 

a. Entregar os produtos no prazo máximo determinado na Cláusula Segunda deste 
Contrato; 

b. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes 
do objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes dos materiais empregados, sem prejuízo das sanções e de reparação 
civil. 

c. Garantir a manutenção preventiva e corretiva dos materiais; 
d. Arcar com todos os custos dos serviços de montagem e instalação dos 

equipamentos, se for o caso, já inclusos no valor final da aquisição. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 
7.1 - No caso de inadimplemento das obrigações, a CONTRATADA , confirme a 
infração, sem prejuízo de reparação por perdas e danos, estará sujeita às seguintes 
penalidades: 

a) Manter comportamento inadequado durante o Processo de Aquisição: 
afastamento do certame e suspensão temporária do direito de participar dos 
processos de aquisição e contratar com a Associação Esportiva Siderúrgica de 
Tubarão – AEST pelo prazo de 06 (seis) meses; 

b) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão 
temporária do direito de participar dos processos de aquisição e contratar com a 
Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão – AEST pelo prazo de 02 (dois) 
anos; 

c) Executar o Contrato com irregularidade passível de correção, durante a execução 
e sem prejuízo ao resultado: advertência; 
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d) Executar o Contrato com atraso injustificado até o limite de 05 (cinco) dias após 
os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% 
(zero vírgula cinco por cento) sobre o valor atual do contrato; 

e) Inexecução parcial do Contrato: suspensão temporária do direito de participar dos 
processos de aquisição e contratar com a Associação Esportiva Siderúrgica de 
Tubarão – AEST pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 05% (cinco por cento) 
sobre o valor inadimplido do Contrato; 

f) Inexecução total do Contrato: suspensão temporária do direito de participar dos 
processos de aquisição e contratar com a Associação Esportiva Siderúrgica de 
Tubarão – AEST pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor atualizado do Contrato; 

g) Causar prejuízo material resultado diretamente da execução contratual: 
declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão temporária do direito de 
participar dos processos de aquisição e contratar com a Associação Esportiva 
Siderúrgica de Tubarão – AEST pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor atualizado do Contrato. 

  
CLÁUSULA OITAVA –  DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO  
8.1 - Compete a ambas as partes, de comum acordo, salvo nas situações tratadas neste 
Contrato, realizar, via termo aditivo, as alterações contratuais que julgarem 
convenientes. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
9.1 – O Contrato será rescindido de pleno direito, independente de notificação ou 
interpelação judicial ou extrajudicial e sem prejuízo das penalidades previstas no 
Contrato e de reparação por perdas e danos, sem qualquer espécie de indenização à 
CONTRATADA , nos seguintes casos: 
 

a) A critério da CONTRATANTE , mediante aviso por escrito, com antecedência de 
05 (cinco) dias corridos, caso ocorra insuficiência de repasse dos recursos 
financeiros oriundos do Convênio n.º 053/2015, firmado com a Confederação 
Brasileira de Clubes – CBC, caso em que, cessarão as obrigações das partes, 
exceto se a CONTRATANTE  já tiver recebido o objeto contrato; ou 

b) Em caso de atraso da CONTRATADA na entrega dos materiais por mais de 10 
(dez) dias, situação em que poderá a CONTRATANTE  celebrar contrato com 
terceiros e considerar o presente Contrato rescindido de pleno direito, 
independente de envio de qualquer aviso ou notificação à CONTRATADA . 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.  
10.1 – Para assegurar rápida solução às questões geradas em face da perfeita 
execução do presente contrato, fica desde já compelida a CONTRATADA  a avisar, por 
escrito e de imediato, qualquer alteração no endereço ou no telefone da firma. 
10.2 – Qualquer cessão, subcontratação ou transferência do presente contrato realizada 
sem a autorização expressa da CONTRATANTE  será nula de pleno direito e sem 
qualquer efeito, além de constituir infração passível das penalidades contratuais, por 
inexecução do objeto do Contrato. 
10.3 – A CONTRATADA  não poderá, em hipótese alguma, ceder ou transferir todo ou 
parte dos direitos e/ou obrigações decorrentes do presente Contrato. 
10.4 – O presente contrato está vinculado ao Processo de Aquisição n.º 005/2016, 
Convite, realizado pela CONTRATANTE , nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA 
CBC N.º 02, DE 05 DE AGOSTO DE 2013, que dispõe sobre o Regulamento de 
Compras e Contratações da Confederação Brasileira de Clubes – CBC e das entidades 
que lhe são filiadas, a qual tem aplicabilidade naquilo em que o Contrato for omisso. 
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10.5 – Fica eleito o Foro da cidade de Serra - ES, como competente para dirimir 
quaisquer questões oriundas do presente Contrato, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 
 
E, por estarem ajustadas e acordadas, as partes assinam o presente termo em duas 
vias de igual teor e forma para um só efeito legal. 
 
 
Serra - ES, .... de ................... de 2016.  
 

 
 

________________________________________ 
Fabrício Victor de Assis  

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - “AEST ” 
Contratante 

 
________________________________________ 

..................................................  
................................................................................. 

Contratada 
 
 
Testemunhas:  
 
 

1. _________________________________ 

Nome: .......................................................... 

CPF:  

1. _________________________________ 

Nome: .......................................................... 

CPF:  
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ANEXO 7 

 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 
À Comissão de Aquisição da Associação Esportiva Sid erúrgica de tubarão  
 
 
PROPOSTA DE PREÇO 
PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 005/2016.  
CONTRATANTE: AEST 
MODALIDADE: CONVITE Nº 01/2016. 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. 

 
 
LOTE N.º ....: ............................................. (DESCRIÇÃO DO LOTE) 
 

Item Produto Descrição Unidade 
de Medida  Quantidade Preço 

Unitário Preço Total 

1       

2       

3       

4       

VALOR TOTAL DO LOTE R$ ................. 

VALIDADE DA PROPOSTA ...../....../......... 

PRAZO DE ENTREGA ........... DIAS 
 
 
 

____________________,____de ______________ de 2016. 
 
 
 

____________________________________________ 
(Nome completo do representante legal) 

 
 

_______________________________________________ 
(Nº do RG do representante legal) 

 
 

_____________________________________________ 
(Assinatura do representante legal) 

 
 
 

“Obrigatoria o documento deve conter o timbre da em presa participante” 


