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PROCESSO DE Âq.A§çÂO OÀpf§p 07 l2Ú/t7 - rUODÀr,IrlAD€ pRr6ÃO

EHr§. cütrrÊ tnÀstrtno ffi rt uof,s (§ . «linÍÊilto {r/2o1s

O CtIrB 
^ml§n@ 

nAUL§f^ilO, effidade sem fins lucratiros, com sede nâ Rua Horduras, 14oo,
lardim América, cidade dc §o hulq Estado de §o Paulo, CEP 0f428-900, inscrito no CNPJIMI sob o

ne 6O.92?.47210«,1-16, por intemrédio de sua Comissão de Âquisição torna público para

conhecimento de guem possa interessâr quê, ne data e horário abeirc preüstos, na sala de rua
Comissão de Aquisição. fará realirar o processo de aquisição CAPC§P OUm§ na madalidade pregão,

no âmlrÉto do CoruÉnb nr 13 celebrado com o CoâaÍfÊ Bn §LEIRO ff CLUBES, referente ilo seu
edital05.

o prcsente Convite é regido pelo kgulamento de Compras e cantr&çôes do CmtíTÊ §*^slt"ElRO
ÍN üUBE§, de 28 de abril de 2017, disponívcl no sÍtio wurw.cbclubes.org.brlregulamentos/comprirr-
e-contratacões.

As propoctas de preços e document*ção de habilitação dcrerão ser apresentadas, impreterh6mente,
ate o dia }Lltt.iâ,l7,à§ 17h, no Sktema Eletrônico de LicÍtações da Bolsa Brasileira de Mercadorías,
{BBMNFI Licitaçôes Betrônicas} por meio do sÍtio wunr.bhmnetlkitacoes.com-br. o certame será
realizado no dia ALl1llã0,tJ â pâÍüÍ dae 1Oh para o lote 1 ê s p.rtiÍ dâ lah para o Loê 2.

§ão parte integrante dcste Processo de Aquisição os seguiírtes anexa§, que dererão rer considerados
quando da elaboração e aprcsentação das propostas:

r Ànexo I - Termo de Referência;

Ànexo ll - l\tlodelo de Dedaração de Coúecimento e Curnprimento dos Requisitos de
Hatrilítaçáo;

Anero ltl - Modelo de Declamção de lnexistência de Fâto lmpêditivo de Hahilitação;

Anexo lV - Modelo de Declaraçâo Referente ao Trabalho de Merores;

Ànexo V - Modelo de Propocta;

Anexo Vl - Modelo d. Minutâ de Contrato;

Anero Vll - Modelo de Derdução de Mercadorias.

I. DO OBIETO

1. O prescnte processo de aquisi,ção tem como ob§o a agrffi de mttêrí* e cguipamen-
tG, dc eooí& ciml o dpo do proccdenento metur pÍGeo ê sob totâl e exclusiua responsabili-
dade do proponente, para â modalidade esportirra denorninada fiÊn§ conforme descriçâo,
quantidade e espccificaçôs indicada: no Anexo I - Termo de Referência-

Rua Hondurat, l{&} - Jardinn Ârnr{rira , §§o Paulo - §P - ffP 0l{A&g0CI
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ll - oAs c[rf{Íf,ÉE§ m mnínffiçto
2. O processo licitatorio será regido pc{o Rqulamento de Compras e Contrataçôes do C0tiffÊ

BRAgl,ElRO tr Cll§§S, de 28 dê Ábril de 2017, disponível em

wrrnr. cbclubes-org. br/regulamentos/cornpüâ§-e.cofi tratâcroe.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Poderá participar do presente prôcÊsso de aquisição qualquer pessoa .iurídica
deüdamente habilitadâ a fornecer o objeto desta licitação. À empesa deuerá

coínprowtr por meio de seul documentos de hahilitação que seu objeto social é

cotnpatíyêl com o dcste processo.

Itlão será conüdada a eÍnpresã punida, no âmbito da Administração Pública Estadual
ou Íederal, coÍn âs rançôes prescritas nos incisos lll e lv do art. 87 da Lei n.

8.6S6/93, ou êfit peÍ{odo de srspensão para participar dos processos rcletivos do
COilÍfÊ BRA§IE§Í, Df CUEES ê suíllt entidades filaadâ§, corúorme prescrito no
inciso lll do art" 51 do Regulamento de Compras e Contrataçôes do UrifÍÊ
BRAS|I"E|RON(II,3E§- 

i
Não poderá participar do processo de aquisiçâo e eínpresâ que estirer em proôêsso

dc falência, roncurso de credores, dissolução, liquldação efou que eslrja suspcnsa
de licitar e/ou declarada inidônea pela Administração Priblica direta ou indireta e/ou
impedida lqalrrente.

Não scrá accita propoeta contem$ando sublocação parcial ou total do objeto do
presêntÊ procêssô dc aquisi@.

A participaç5o & cmpresas em consórcio poderá ser admitida, cabendo ao
instrumento cor*ocatôrio estabelecer as condições de particip4ão. Às ernpresas
consorciadas aprcsmtarão instrumento público ou particular de compromisso de
constituição de consórcio suhscrito e indícando â êÍnprese líder, sem prejuízo da
retponsabil[dadc solidáia das empresas pelc atos praücados. Podert cer exigida
das empresas consorciadas â âpresenta$ de forma individualizada no ato da
habilitação, a documentação relatirra à habílitaç§o jurídica, à qualiÍicação técnica e
econômico'firuIfioÊifit e à regularidade Íiscal, dc scgurklade social e trabalhista,
quando for o cãso, sendo admitido o sonratório dos quantitatirns técnicos e
econ&nico-íinimcairos na proporção da participação no consórcio.

A participa$o de cooperatirns poderá ser admitida se hourcr .o*r*U,made entre
o saruiço a ser contratado e o objeto social das mesmâs, alÉm dos ürsos êm quê a
natureza da ativüdade não costuma exigir necessidade de rubordina§o entre o
trabalhador e o contratado e naqueler onde não há pessoalidade e habitualidade na
relação de trabalho.

Rua Hnnduras, 14{)0 - Iardim Arnerico §ão Paulo , 5P - C[p üli?8-*üa)
Êone {11} 3CI6§-}§76 - wwr+.pauiistrnc,org"br

2.5.

2.6.
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2.7.

3

As microeinpÍêsits ê eÍnprêsits de pequeno porte deverâo ryesentar toda a

docurnentação rdatirre à rqularid*de liscal, ainda cpe contenha alguma restrição,

aportunidade na qual scrá concedido o pazo de O5 (cinco) di:s úteis, prorrogárnis

por igual período, para a apreserúaçâo da document4ão regularirada, contados a

partir da declarâção do prryonente cdyro uerrcêdor do certame. Decairá o direito à

onúatação ciuro a microempresa ou êmpÍesa de pequeno porte não epresente e

documentaSo no prâzo previsto neste parágrafo, oportunidade na qual poderão ser

convocados os proponentes rêmânescêíltes, na ordern de classificação.

Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contrataçâo para as

microempresâs e empresas de pequeno porte, entendido como empate aquelas

situações em que ôs propostes apresentadas pelas microempresas e ernpresas de
pegueíxl portc sejarn iguais ou até 1O16 {der por cento} superiores à proposta mais

bem classiÍicada quando nas modalidades do artigo 4s, incisôs I e ll, deste
Regulamcnto- Na modalidade preüsta no artigo 4e, inciso lV, do presente
normativo, o intenralo percentual estabelecido será de até 5% {cinco por centof
superior ao melhar preço.

2.8.

ra- DA pnop6Tâ Dt PREç§
3. A proposta deverá:

3.1.

3.2.

3.3.

Ser apresentada crn formulária sêm que haia quatquer tipo de identificação do
prrynente-

Ter o obJeto transcrito de forma clara e prxisa, contendo tambérn ã mãr{a e
modelc dos mateÍiais/equipamentos ofertador e prâto de garanüa.

Aprescntar preÍos por unidade e total. Cada preço cotado deverá ser o equiralente
ao praticado no nrerürdo na data de aprercotação da proposta.

3-3.1. O prÊço danerá scr cotado e.m mocda nacional. em a8arismos Ê por
êrtanso, incluídor impostm incidcntcs até a scde da contratante, incluindo

ê\Erttuais difererças de alíquotar de ICMS Êr*re a sede do Êroponênte e a
sede da contratante, assim como eventuais tams e frete até a sede do

contretantê.

Ocorrendo diwr3&rcias entre os ralores, prenalccerão os escritos por extenso.

Mcsrcionar ô pr:.ro mínimo dc rralidade de 6O {sessenta} dias.

A proposta guc nlo âtfid€Í a todos o§ quts,tos mencionados na Cláusula {31 retro
será desconsidcreda,

ftua Hônduras, :t4OO - Iardim Âm*rica - $§o Pauio - §Ê - ([P §:.42&Ctr)
Fo*e {lfl ffi}2976 - wrr*r.paul*da*c.rrg.br

3.4.

3.5.

3.6.
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O fuicxo V deste pro€csso de aquisição su!êre um modelo de proposta.

o proponente podcrá faeer prqostas pafir cada um dos lotes, individualmer*e, sêm
limite para o númcro de lotes a receberem propostas e indicando erpressamente os
custos unitáriot pra cada item.

rv - oA ooqrmEiÍrAÇÂo prna H*üurÂçÃo
4- As empresas intcressâdas e-m participar do procêsso de aqui$ção estão obrigadas a

apresentar os seguintcs documentot:

Para Habilitacão jurídka. conÍorme Art, 17, inciso I do Regulamento de compras e
Contratações do CoiliÍrÊ BnA$1"$RO OG CTUBG§:

3.7.

3.8.

4.1.

a.

b.

c.

&ipia da cádula de identidade do responsárrel pela proposta;
Rqgistro comercial, no caso de empresa irdiüdual;
ÁÊo con§ituti\ro, êstatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, êrn sê fâtândo de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedafu por açôcs, acompanhado de documentos de eleição de seug
adminiíradores;
lnscrição do ato constitutivo, no câso de sociedades ciüs, acompanhada de
prova dc diretoria ern exercício;
lnscrição no Smples ilacional, guando for o caso;
Decrcto de autorizaçáo, em se trâtândo de empresa ou sociedade
eírangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização
para íuncionenrgÍrto expedido pelo órgão competente, guando a atividade
aseim o cxi6ir.

d.

e.

f.

4.1. Para Opalificacão. Iecnica. conforme Art. 17, inciso ll do Rcgulamento de Cornpras e
contratações do ffiÍÊ §RAstt^EtRo DE cLUâÊ§:
a. comprorção de que recebeu os doanmentos e de que tomou

conhecirrento detodes as condiçôes do instrumento cornrocatório;
b' Prova de atendimento a requisitos espedÍicos preüstos no processo de

aquisição.

Para &ralificarão tccr&nico-Fi0anceira. conformeÂrt. 17, inciso lll dc Regulame{to
de Conrpras e C-ontratações do CotrtÍfÊ sRA$lfnO ffi OlJSEs:
a- Balanço patrimonial e demonstraçôes contáheis do últímo exercício sociâl,

ou balmço de abertura nÕ câso de empresa constituída recentemente, que
coínprovem a situação financeira da ernpresa, através do cálculo de indices
contátris previstos no instrumerrto convocatririo;

b- Certidão negativa de ful&rcia expedida pelo distribuidor da sededa4essoa
iurídica, ou de arccução patrimoníal, expedida no domicilio aa eefsoa k"i

\ \\J
Êua l'londuras, 14(B - Jardirn America , §âxr Pauto - sp - Ctp Sl{2g-gOO \ i

Fcne {11} }065-}076 " u,rxr*i"peuli*ano.org.br ' \./
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Para Reeuleridade Fiscal. corÚorme Ârt.17, inciso lV do Regulamento de Compras e

c-6ntrataçõe§ dô C[ruÍfÊ Bnf$f$RO oÊ Cl,lJtES:
Prora de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas {CNPJ);

Prom de inscrição no C:dastro de f-onüibüantes Estadual elou Municípal, se

hgt1êr, rebthro ao dornícllio oü §edê do pertícipante, referente ao seu ramo

de atividade e conrpatível coÍn o obieto contratual;
Csrtidão &s 10 {dez} cart&ios de protdo dâ cidãds de Sãc Faulo, quando 'ü

o propoÍrÊrtc for nda sediado, pc{o período de 5 {cinco) anos, ou certidõer

de todos os ceÍtóíios de pmtestoe da cidade sede do poponente, quando

este Íor sdiado Êm outra cidade;
Certidão dos Diíribuidores de ações cíveis, relativo aos Exxutivos Fiscais

municipdr e estaduais - período de 10 {der} anos;

Ccrtidão Conjunta de débÍtos de Tributos Federais e à Divida Ativa da União;

Cert'ficado de Regularidade do FGTS;

Certidão t{egatira de inexistôncia de dábitos inadim$idos p*rante a Ju*iça

do Trabaüro e do ll,lSS;

Declaração refererüe ao trabalho dc menores (anexo lVl.

4.5-

4.6.

4.7.

â.

b.

d.

e.

f.
g.

h.

Dedaracôcs çm qFqFl,tiqrbrado Ca amor*a, conforme aneros a este cdital:
â. Anexo ll - Dedaração de Conhecimento e Cumprimento dos RequirÍtos de

HabilitaÉa;
b. furero lll - tleclaração de ineristência de íato impeditivo da habilitação,

assinada por sócio, dirigente, pcprietário ou procurador do propnente,
dcvida merrte qualificado/identif icado.

Todos os documsrtoc exigidos derrcrão ectar corn o prero de validade'cm ügor.

Os documentoe nccessários à habilitação earão aprescntados da scguÍnte forma:

4"?.1 tleclarado o venccdor do certame, este derrrá enviar a documentação de

habilitação, no pÍezo de 2 {duasf horas pâra o e-mail

marcio.pires§paulistano.orÊ.br, para fins de pré-análise. Caso o prazo não

seja cumprido o vencedor seú desclassificado e chamado o segundo

classiÍicado.

4.7.2. A vencedry do certame derrcrá apresenter os doeumentas de habilitação
juntamentÊ coín a proposta, por rneio físico, em até 3 {três} dias úteis

contados â partir do ttàrmino do certame, no Club Âthletico hulistano: Rua

Honduras, n§ 1.400, lardim Âmerica - À/C fupervisão de Projetos Esportivos.

4.7.3. A proposta dr\rerá ser apresentade ern papel timb,rado e estar assinada pelo

representartc legal & emprcsa, corrtando a qualificação completa do

recponeáwl {nome com$eto, cargo, nacionalidade, estado ciü|, endereço,

€rgo, númcro de RC e CPF/MF) e rua assinatura. Caso a proposta contenha

Eua l{onduras, 14OO - Jardim Àmánca - 5ão Faul* Sp CtP O14?8 §ÜO }

Fone {11} §065-?ü76 - wwwpaulistxno.org.br
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mab & 01 {uma} página, o rcsponsálel devená

rubricar todas as demais.

4.8. Or dccumentos podcrão ser apresentados em:

assinar a úkima página e

4"8.1. Via origind;

4.&2. For qudquer p&rc!§so d€ oiçria cofir a autenticação ern cartório

cornpefente;

4.8.3. Por pHacação ern drgão de imprensa oficial;

4.8.4. Em «i,pim simplec, desdÊ que apresênta& os originais quc derrerão ser

confrortedoo pclo departamerto comgmte do conffinte corn os

documcnúos ori§nJs e declarado qr.re'confere oo{n o originãl'.

v - Do PR(}cEorrttEiÍro ff ÂQt r§tçIo
5. Recebidas es propostâs, pôr meio do sítin wwrr.hmnetlicitacoes.com.br, no dia e hora

supracitadoc, dar-se-á início eo certarne.

5.1. Scrá pas§vel de dctclarsifiêção, conforme art. 13 e 14 do Decreto 5.450/2005, a

proposta que:

5.1.1. Apresenãr identificação do proponente com papel timbrado, CNPI,

erdereçq e-rnail, telefone ou qualquer outro dado que possaidentificá-lo;

5.1.2. Deinr de atender alguma exigência constante do presente processo de

aquisiçãc ou efetuar cálculos incorretos quer seja na transcrição de
quantid*des pem a proposta, quer sela de erro na muhiplicação ou na

adição.

5.1.3. Seni ju[ada inabilitada e propon€nte que:
a. Deinr de atender alguma exfência constante do presente proresso de

aquisiláo;
b" Aprescntar declaração orl documcntação que contenha qualquer ücio de

ordem formal,

5.2. Será lawada ata de adiudicação §a f-omissão de Contratação a ser dirponibilirada

no sítio oficial do Ctt B ÂTHI"ETICO PÂUU§TANO.

Rur Hondura;, !i0O - .târditn Amêrics - 5ãa Paulo - §P - Cf P 01428-90CI

Fsn* {1$ 306§-20?6 - wruwpeullrtano"arg.br
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6.

vr - Do cnrÉroo DE rurcAffi!üTo
O presente pÍoúG§r,o dc aquisição scrá irhad*l pelo &o da frocadfaar*a nrancÍ PnBço,

conforme geüsto no aÍL 69, inciso I do Regulanrento de Compras e Contrataçôes do

cffirÍÊ BRÀ§ll-ElRo DC Olrsf§.

6.1. Scrão desclassificadas as propofis:

6.1.1. Qrc úo atcnderetn as especificaçôes dcste proce§so de aquisi'çâo-

6.X.2. Que 4resentarem pfeços irrisórios, de wlor zêro, ou preçol excessivos,

inexequftais, ou prêços incomp*írrcis com a realldade mercadológica

exercida.

6.2. Caso a proposta erteja acima do ralor apronado no p§cto parã o reÍerido serviço, a

empresa será consuftadâ, no ato da realilâção do certame, a reduzir o valor de sua

proposta para o ralor disponibili:ado pelo projeto aprovado.

vü - Dos REcUR§o§

7. Caberá ao proponente, aprk a declaração do participante rrcncedor, apresentar manifestação

de interesse fundamentado em interpor rêcurso, em atá 30 {trinta} minutos apór o término

do certame.

7.2.

A apresentação pormcnorizada das rarões do recurso devcÉ ser preferencialrnente

inserida no sistcrna ou envitda por escrito e protocolada no Club Athletico

Paulistano, respeitado o ptâzo de O3 (trê§) dia§ úteis, diri§ido à autoridede

compctcnte por meio do Presidentc da Comissâo de Contratação.

Dêcâini o dircito de interpor rêannil, ao participante do procedimento seletivo que

não se fizer lcgalme*e representado durante a sessão.

OS reatrsog rcfe,rentes ao procedimento seletivo tcrão eÍeito suspensivo.

O proümevrto dc recursos pela autoridade competente importará na innalidação

epênas dos atos irsusceúreis de aproveitamento.

VIII - DA FUBUODÀDT D6 AT6
g. As decisões reÍerentes ao julgamento das prcpostas, à habilitação e dos recursos serão

lavradas e11r eta, inseridas no sistema eletrônico e publicadas no sítio wwur-paulistano.ory.br'

.J

7.1.

7.4.

7.5.

Rrla lto*rduraa tum - }rrd'irl Âmarica - §âo Paulo - §P - C[? S*it;&'9{n
fooü {1$ :Xr6}fS76 - rr*w.frr*strna.org.br
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rx - DA cof{rRÂrAÇÃo
g. Â contrataçâo coÍít o píeonêÍtê venredor será formalizada por intermédio de instrumento

contratual, conforme o disposto no art. 42 do Regulamento de Compras e C-ontrataçôes do

COâffÍÊ BnÀ§LElf;O D[ fl$BES. assinado por ambas as partes, em duas üas de i6ual teor-

9.1. O proponente vemedor dewrá aceinar o contrato em até 10 (dez) dias após a

publicação do Termo de Homolo3ação no site do Oub Athletico Paulistano.

A recusa iniustificda em assinar o contrato caractcrizará o descumprimento total da

obrignção assumida e poderá acarrstar ao prsonente as seguintes penalidades,

sem prejuÍto de outrar pcnalidad* preüstas no instrumento convocatório:

9.?.1. Perda dodireito à contratação;

9.2.2. §.rspensão do direito de contíetâr com o aü|fiÊ BRA§tt§lRo DÊ cLuS[§

e com suas enüdadcs filiadas pü pfilzo não superior a 02 {dois} anos-

9.2.

x - DA OOrAçÂO (XçÂMCrrÁil E 06 [C§rn§O§

10. As despesas dccorretrtes do contrato a ser celebrado com o proponente vencedor correrão

por conta do Cor*Êrdo Ír .Gt 81§, decorrente do Editel de Chemrnrento lnterno de

Proicror nt{tslãl§ do c[,iffTt BnA§ulRo DE cruSc§.

XI-OA§ (»RICA6Ê§ DO CONTRÃTAilII

11. Constituemasobri8açõesdocontratante:

11.1. O contrdante sc &riga a proporcionar ao píoponente todas as condiçôes

necessárias ao pleno cumprimento das obrigaçõcs demrrentes do presente

prooêsso dc aquidção.

s

11.2. 0 contratante sc obriga a fiscalizar e aconpanhar o fornecimento dos mrtrrie& e

cqdFlltôüto§ dccte Procedim ento.

11.3. O contratentc sc obriga a crynunicar ao proponente toda e qualquer ocorrência

relacionda oom a êfitrega dos mstêrh§ g cqdpemeru,s, diligenciando nos casos

que exigeirr prouü*ências corretivas.

11.4, O contratante s* obriga a efetimr os pâ8pÍnento§ ao proponente, mediaqte a

aprescntação dlr notas Íiscais deüdamente atestadas pelo setor competent{. \\ \\\ \l
3ua t*andura:, l4(XI - Jârdim ÂüneÍíct " 5ão Paul{, - §P " CIP oI'4]8'9O0 \ \"

fone {1113CI6}2fi7§ - ww'*-p*r.rÍirü*no,*rg'br t'., 
\
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I
11.5. O contrataÍrte e os orgãos de controle v*rculados aos Poderes Elecutivo e

Legislativo, e0ê, no exercício de suas atribu§ães, elerçam stiüdadê§ de

acompanharnmto e Íiscaliração da cNecução do proieto terão liwt ã.es§o aos

documentoc e registrm fiscais e contibeis da empresa vencedora do certame.

xlt -Dr9 0Ê$64çô[§ DO PROPCITEI{TI

L2. Constituem as obrigaçôes do proponente:

12.1. Entregar o ob§o contratual em conformidade com as condiçõe§ e prazos

estabelecidos na propo*a no local indicado pela COI{IIÀTÀilTE-

L2.2. Atender às cordições ertabelecidas nessê proces§o de aquisição Ê §êus âne)os.

12.3. Manter-se durantc toda execução do cEntrato em compatihilidade com as

obrigaçôes assumidas, todas as condições de habilitação e qualificaç5o exigidas na

legislação.

L2.4. Àrcar com ereirtuais prejuiros causados à §iüInf,fAf{fE e/ou a terceiros,

provocados por ine{iciência ou irre3ularidade cometida por sêus empregados ou

prepostos envoMdos neste processo de aquisição e nâ axtcução do contrato.

f2.§. Rerponder por çlaisquar déhitos relativos âos iêus enrpregados ou subordinados

no fornecimento dos matariab c equ[nmattos.

12.6. Mantêr inahcrados os preços e condiçôes fopostas durante o período de vigência

da mesrna.

RespondêÍ por todos os ônus decorrentes do transporte, embalagen§, §eguros e

demais êncargos necrsários à sua perÍeita execução, incluídos impostos incidentes

até a sede da contratante, incluinda errcntuais diferenças de alíquotas de ICMS entre

a scde do propomnte e a sede da contratante, assim como êlrentuais taxas e frete

até a scde do contratante que uenham incidir nâ entrega dos qatcriais e
equsemen§.

t2;1.

12.8. Não tnmferir a tcrcciros, total ou parcial, o Íornecimcnto contratado sem a prévia

anuênciã por cscríto da §Íll{TRf;[AIÜ?f- í...t\t
\'f-'

Rua Hondrrx, llm - Iâíd*n Ârtâica - 5ão frülo - 5f - Cf P o1tl28-§
fâíE Éfl ill§}?076 - tr*u"p*ulirúeno-«3"br
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XIII.üAS PENAUI}âDE§

13. O proponente está sujc.ito às s{uintes penalidades

13.1. O dcccumprimcrúo total ou parcial das condiçõas técnicas, comerciais ou jurídicas

estabelecidas nos instrumentos conrocatório e contratual caracterirará o

descumprimento des obrigaçôes assumidas pclo proponente e poderá acarretar ao

participante as scguintes fnalidades:
l. Advertência;

ll. Mutta;

lll. $spcnsão temporária para participar dos pocêrsos seletivos do COttffi
BRÀ§llflm m üUDG§ e de suas erúidades filiadas e, por consequência, de

contratar com ã mêsme, pelo praro mínimo de 06 {seis} mêses e máximo de 
r{

2.{ (ünte e quatro} meses.

13.2. As penas preüstrl nos incisos l, ll e lll da Cláurula 13"1 supra poderão ser aplicadas

cumulatiwmentÊ ou não, sem prêiuízo da rescisão por ato unilateral.

13-3. O atraso injustificado na entrega do material corresponderá a urna muha de 10%

{dez por cento}, calculada sobre o ralor total do ohieto além de juros de O,596 {meio
por cento) por dia de *raso.

13.4. Â notificação para aplieaçâo das penalidadcs será efetuada atravÉs de comunicação

por escrito âo proponente, onde dewrá 6er essegurado o direito à deíesa prévia,

respeitando-sÊ o praro de 05 {cinco} dias riteis.

xrv- DÀ FonÍúA ot m6AÍúEÍ{To

14. O pagamento do6 mâtcÍblr c:qub*tmntm adquiridor pelo contratante será afetuado em

até 30 {trinta} dias, apris â entÍega dos mcsmos e mediante apresentação de nota fisal. O

pagamento rcrá e{etivado por rneio de transferência bancária para c«rt4 em nome do

proponente.

14.1. Caso a nota Íiscal emiüda seja devclvida pelo conffinte ao propone.nte paÍil

corrêção, o praro pâÍa pagamento será de atê 15 {quinze} dias contados a partir da

data dc rêâprcscú*ação ao contratante.

14.2. O preço pclo qual será contratado o objeto da presente cotação não sofrerá

rcajustc, para mak oü pâra menos, no período de útraçãa do contrato.

Rua llcnárres, lim - dtua Ânniria - Sâq kllo - §P - CÉF Oll2tl-fl§
Yoilc {fn} !m§-§76 - **tr"psdlirian*.orl,br
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15.

XV-DA il(TAFügTÂt

O pmponente daerá entrq*irntamerte com os mat$iais/equipamentos adquiridos pelo

Cffiflru[ffr{fE a nota fi§€à|, cuia aipiâ d€vefii §êr enviada para o e-mail

marcio.oiresêoaulístanaorr.br.

15.1. Â nota fiscal dancrá ãpÍêsentar a descrição completa de cada item, incluindo ao

mcnos os seguinter itens: marra, modelo, quantidâde, ralor unitário e rralor total.

15.2. A nota fircal devçrá apresentar a inÍonnação 'C-ornpra reÍerente ao conuàtlo 43

celebrado entre o Oub Àthlatico Paulistana ê o Comitê Brasileiro de Clubes

conforme ediütt 6 do (lC Processo de aquisição CÀPE§P 0?2017.

xvr - Drsposrçües arnru
16" As condiçõcs eíabalecidas neste pro(essô de equisição consubstarxiam-se nn contrato e

nas autorizaçôes oficiais de compra, independentemente de estarem nela transcritas.

16.1. A não obscrvânciâ de qualqucr item dcsta pmcesso de aguisição implimrá na

realizaçáo de um nowr processo de aquisição.

16.2. O CUIBÂIHI^ETICOPÀt U§fÂilO râserva-le o direito de retogar o prsênte processo

de aquisição por rerôe* de interesse da entidade, decorrente de futo superveniente

dcvidamelrte comprorado, ou anulado no todo ot, êm parte por ilegalidade, de

ofício ou por pro\rocirÉo de terceiro, seíri quê caiba aos licitantes qualquer direito a

reclamaç5o ou irdmieação por esses fatos.

16.3. Fica eleito o Forum da C-omarca de §o Paulo/SP, com renúncia êrpressâ a qualquer

outro por mais prMl4iado que saja para dirimir quaisquer questões decarrentes do

presente processo de aquirição.

São Paulo, III da narcmbro dc A)17.

-t{@
Ricardo Sampaiil Vjdal Gusmão

Presidente 'u/

8ua l{onduras, 1{tl0 - lardim Âmrârica - §ão Paslo - §P - tÊP Ü142$900
fona {1.11ICI6$}076 - wnrur,paulkiano.org-hr
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ÀIIEXO I -IERMO DE NEF§RÊilüÀ

PRÍtCf,§to DE AAU§|çIO OmCSpO7fiOl? - HODÀUD DE PREGÃO

[DÍrAr coilrÊ BR §rlf,rRoot êrrBE§os - corü\rÊÍ{D43/2r15

r - oo oBtETo

1. O presente instrumentotêÍn como objeto, a aqubiçXo de mreriais e aquipamanto§, dentro
do tipo de praedlmenb mêno( p.EÍo, e sob sua total e exclusiva responsabilidade do pro-
ponente, para â modalidadc Tênb, que englobam os seguintes itens, diüdidos eín lotes con-
forme relação abaixo:

Oercri$o

RIDE OÊ fÊNts coruPelçÂn - rio
2,5mm, pdistil€no. Malha:4,5 x 4,5
crn. Redc dufla na parte superior
12,80 x 27 cm,4 lonas, 1 lona superior
couro sintético c/ 4 costuras, e as

demais lonas dc AdC, reforçaü corn
protetor de HIC nas o«tremidades.
Medidas: 12,S! x 1,10 m.

tinha demarcetrivia ou Íain
demarcatória ou FAIXA para

DEMAncÀçÂo euÀDRÂ tÊNs em
ruC, Fitâ enrborrachada. Medida: 160
m. 2518 Pregos Galvanizados.

Í - ----I Lote OessiÉo ltabtotal 
I

Ir Tubo com Gl btilx para tênis de alta
qualidade" preíerencialmente a bola
oficial da Fedração Paulista de Tênis e
C.onfederação Erasileira de Tênis.

Ôtimos materieis de feltro e borracha,
resultando êsr uma bola durável idaal
para qualquÊÍ üpo de superfície. Tubo
com contendo 3 bcúas cada"

Rua Hondurar, 1t100 - Jardim Àmerica - §ão Paulo - §P - ffp Sl42&-9ôO
Fonc {11} 306}.2076' www.paulistano"org.br

1

(item 1l

1

{item 2)

Tubo
Rs

2.6Q4,22

_i

Rs 5.610,11

t*

totê Unilada Quantidade VabÍ totâl

Unid. 11

Uníd. 13
R$

12.178,49

fv
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2. O valor total dos matüÍirB e eqdpiltêírtoú de cada um dos lotes obptos deste Termo de

Referência de\rerá englabâr todas as derpesas necessárias à sua perfeita execuçâo, incluídos

impostos incidmtes até a scde da cwrtratante. incluindo eventuais dilerenças de alíquotas de

ICMS cntre â se& do propomnte e a sede da contratante, âssim como eventuais taxas e

frete até a sedc do cmtr*entc.

III. DO RTCEBIiIET{TO E EilTREGâ

3. Os mattÍLb c cqulpemabe mencíonados na cláusula 1 supra, deverão ser entregues nã
sede do Cluh Àthletico Paulistano, situedo na rua llonduras, ne 1.4{X} - Jardim Àmérica - 5ão
Paulo/SB CtP. 01428-{xr.

3.1. Os m&ridi G Gquigamutor scrão recebidos por um responsàrc| indicado pelo
Oube Athletico Paulístano pâra rrerificação da conformidade dos tneímor com ã§

especificaçõcs c quanüdades contratadas;

3.2- Os ma§llb a ql$amcnes deverão ser entrcgues no local mencionado na
Cláusula 3 retro indicado em até 30 {trinta} dias após a assinatura do lnrtrumento de
venda e c<»npfir dc matcriais e equipamentoc. Sc necessário, suâ prorrogação derrcrá
ser solidtada íomralmente. Íicando a critério da contratante rua anuência, por meio
de Aditarnento ao contato firmado.

rv - pA§ (E&cÂÉcs po PRppoilS![ÍE , , ,

4. Constituem as obrigações do proponcnte:

4.1 Proccdcr e êntrêgâ dos produtos c equipancntos descritos na Cláusula I em
corÚormidade ooít o quantitativo e especificaçôes constantes nêste instrumenta.

4.2. Caso algum matcrial ou eguipamento fomecido pelo proponente não corresponda
às especíicações solicitadas pelo contrâteãtê, o proponente obriga-se a providenciar
â trocã, no Fâzo máxirno de 48 {quarenta e oito} horas, e comer da data de
comunicação efetirada pelo Club Àthletico Paulistano, conÍorme previsto no Anexo
Vll deste processô de aguisição, respeitando rrs prâ2os originalmente csntratados.

4.3. Manter inaltrados oú preçrx e condições fopostas durante o perÍodo de ügência
deste instrumento.

4.4. Respondet portodos os ônurdecorrentes do transporte, embalagen§, seguros, texâs,
fretes e demais eficâÍgoc que rrnham incidir sob a entrega dos produtos.

4.5. ilão transferir a tcrcciros, total ou parcial, o ob§to deste inrtrumento sem a prévia
.nuêírcii. por etorlo do proporcnte.

fiua tloná*ra;, 1l{X} - r.rd*n Amff{â - S§s Fârrüo - SP - Cf Pc1{281-ffi
túnc í111 3tl6!2076 - nmnu"patllidrno"rg.br



AI§XO ü - m(pfto DE DEtrÂnÂcÂo

Í§*§rBIrA(Ãg: unllz.AR.pset§Âront*MrlyIE F*PrL,r!fid§Râ§|§ oQ PROION§NÍ§,.,

çpf'r§rA§rÇ §*zÃo ffiçlÂl. ç,Nrt- ç -M# L,r, I§f [,r§$ E p&!!t.(oilr*Ipl

pnocEs§o §E AaLsgçÂo olPEsP a7l2a§ - irmÂtlDAD[ PREGÃO
i

F\

Ê§íTÂL AÍxttnÊ &RÂ§ll"EmO D[ CIUEE§ 05 - COtaVÊtüO a3/2O15

moÂRÂçÀo oG co{HGcffir{To E q,ruPnrrrrtfsro DÍ§ ffc[J§Ír$ x HÂBttÍrÂçÀo

A empresa

sede nã

inscrita no CNPJ/MF sob o n§.

C€P , declara pâra os devidos fins

que terre acesso ao respectivo processo de aguisição PreÉo CÂptSP §rlã0.17 do Club Âthletico

PaulÍstano e de seus rÊspecti\roÉ enê)(os e que tomou conhecimento de todas as informações,

possuindo todas as condiçõcs pâra o cumprimento das obrig4õ*s, ob§o do presente processo,

indusive as demais formalidades relairras à documentação que denerá ser apresentada para Íins de

habilitação. Dcclara ainda, o pleno conhecirnenta e atendimento àr exigências de habittação.

São Paulo, _ de de 2017.

EMPRE§À

RcspofisÁvcl rÉGÂr / cÂR6o

Êua llonduras, 1«Xl - .lardim Àmárica - §ão Faulo - §P " üp 0l{2&9m
Fonç {1L} 306}207§' wwur.pât lbtâno.orpbr
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cur{-§yAf{§p-BAuÃo stx*Al. qÍspJ,. §.MAlk,,§,rrl§rs-f:lr p,*-§* cç.§-J{tq}

PROCÊ§§O Dt 14fl§çÂO CÀmSp AlfiA§ 'ür@ntlpÀÍ)e pmeÃo

Eurlr corrnt sR $r.Elno ffi ctulE§o§ - convÊnn§l2o§

orannrçIo oe rwxsrÊHclA DE Frtro llúPtolrlvo DA xr$tmçÂo

A empreaã insgita no CNPJ/MF sob o ne

com se& na CEP

declara pârâ 06 dcvidos fins do procÊssô de aquisição Carta Convite CAPESP O7l2Ol7,

sob as penas da lei vigcnta que até a presente data inexistem fatos impeditivas pârâ §ua h'abilitação

no presente processo licitatório, bem como de registros impeditinos da contratação em Sistema de

Cadastramento Unificado de tornccedores - SICÂF; no Cadasúo l{aciooal de Êmpresas lnidôneas e

Suspensas - CEIS, da Contrdadoria-Geral da União - CGU; e no C-adastro Nacianal de Condenações

Cíveis por Ato dc lmprobidade Administrativa, do Concelho ltacional de .lustiça * CNl, ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. tleclara aínda, o pleno conhecimento e

atendimento às exigências de habilitação. i

5ão P*ulo, * de dc 2017.

triFREsÂ

REsPoNsÁVEL LEGÀL / CAR6O

.J

Rsâ Hoftdufrs, lil{I! - Jardin Ârn*rb - 5ão Pit üo - 5P - Ctt Old?8'9m

fanÊ (ffi ffi5'!S?6 - untr1i,-pluli§tâns.of§.§r
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AilEK! rV - rtrOOCrO O§ Í,[CtÂnÀçÃO

toEL§ ERVÁCÃO : U.I l Ll ZAft PÀnm".,n n! 88^D§*[ SPLOPüH E N I!:- "'
co"ltffi$§qff ,-AãÃpt*§Iâ[.cfi ,rJ".§-$,!Â!krrElqf 0,§§-rsqÂ.çq"§*I*#q]

FfiOCES§O DC ÂArS§çÍú rÂpEsp O7frO17 - âiOOÂnOA§[ FR§GÃO

.ü

Erxrlr cü$ÍrÊ tn sltrinooE cruBEs {It - convÊup§/m§

DEo.âR çIo mrcneltrr Ao rnÂBArlto oÊ MEt{oR

A empresa

sede na

inscrita no CNPUMf sob o ns.

CEP ... , declara na forma do lnciso

Xnlll do Art6o 7' da Constituíção fudcral quc não Êmprela enr trabalho notumo, perigoso ou

insalubrc meÍxrrcs dc 18 {dezoito} anos e em qualquer trahalho, menores de t6 {dezesseisf anos,

salvo na condição de aprendiu, a prtir dc 1{ {catone) anoe, oorrforme dispocto na Lei nt 9-854, de 22

de outubro de 19tt9.

PoÍ sêÍ cxpressão da rrerdeda, &mamos a preseÍrtê.

São Paulo, _ de de 2017.

ÊipnfsÂ

R§SPON$VEL rE6AL/sÓCm

Rua Honduras, 14O0 - J*rdirn Âmrrica - São Faulo - Sp - Cf P ü142&S{0
Fon* {11} 3CI65.2076 - wurw.peulirtano.org.br
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AtÊxov-t$oDElomPnopÍ)srA ?

tgF§§ svAçÃo : 9§R I 6ArÔ m o lrllf t zÂ R "P§§ L Tl M BRA pO 0-*,,rS p P0-LE [r I E,

cüí{§rANso RAãÃQ-,§OC.|Ar. §Nn§R§SO. CN*,}. §:M§tq,JE[E,r#F{,§",PAq&C§t"f:r1â}ü}

Pf,OCES§O DE AQU§çil'O CâPESP O? BOLT - MODA1JoADE PRE6ÂO

EDnAr OMnÊ üRA§llf,rRO OE CurSC§ 6 - ComrÊrlo §/1015

Atendendo ao processo de aguisi$o acima citado, apresentaínos nossâ propostâ, conforme abaixo

alinhado. Os itens a serem cotados precisam ser exatarnente iguais aos do Termo de Referência.

Itêm Oe**Éo q$ilL Velor unitário Valor total

1 Item 1: especificaç5o conforme Anerc I x Rs O,OO RS o,oo

2 Item 2: Y Rs O,o0 R5 o,oo

x...

tsleltgSlêrop9S?JsniEalglg1:-p9[J§s§e]j$ xxxxx {xx}qx sx!s$"q} -
Prazo de entrega do objcrto do proresso de-aqgisição: it0*dias.
Valide{g" {1 proposta : !9 Igls.
Local para entrega: Rua Honduras, 14O0 - Jardím América - São Paulo - SP

Declaramos que os prêços cmsignados nesta propocta abrarçem todas as despesas com
equipamentoc, transportes, leis sociais, §eguros, todos os tributos incidentes e demais encargo!,

enfim, todos os cüstos diretos e indiretos necessários parâ o íomecimento dos produtos citados no
objeto, incluídos impoctos incidcr*es até a sede da contratryrte, incluirdo eyentuait diferenças de

,^, alíquotas de ICM§ entre a sede do proponente e a sede da contratarrte, assim como eventuais taxas e

frete até a sede do contratante.

C-ontato do proponente:

Cargo do proponente:

São Paulo, _ de de 2017.

Enp?ca.

RÊSPO|{SAVEI rt6Àt / CARGO

Rua Honduras, 1400 - Jardim AmÉrica - São Faulo - SP - €§p O142&9OO
Fone {11} 3O6t2O76 - rrwur.paulistano.org-br
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