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TERMo oe RerenÊructa

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a AQUISIÇ O DE MATERIAL
ESPORTIVO, para atender a Secretaria Municipal de Esporte, de acordo com as
especificaçôes contidas neste Termo de Referência.

Secretaria Municipal de EspoÉe:
A presente solicitação por objetivo a aquisição de materiais esportivos para a
secretaria Municipal de Esporte que visa o desenvolvimento de projetos e a
ampliação do acesso ao esporte para a população do município, através de um
processo de ensino e aprendizagem, proporcionando o desenvolvimento e inclusão
através do esporte. A fim de proporcionar um desenvolvimento harmonioso e global
de todos, respeitando sempre os seus estágios de crescimento e desenvolvimento,
possibilitando um aumento do seu vocabulário motor, aliado ao aprendizado dos
fundamentos exigidos nas modalidades elencadas nas atividades. Desta forma, para
atender as atividades e projetos que váo ser desenvolvidos por esta secretaria faz-
se necessária a aquisição destes itens, bem como seus quantitativos.

3.1, A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal,
integralmente, nas Leis Federais n" 10.52012002 e no 8.666/1993, Lei Complementar
no 12312006 e demais legislaçÕes aplicáveis a este evento e nas condiçôes e
exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis ao
assunto.

4.1. O quantitativo e a descrição técnica dos produtos/serviços estão descritos
abaixo:

ITEM DESCRTÇÃO QUANT

1
Bola De Basquete Oficial, Confeccionada Em BoÍracha, Câmara 6d E Miolo Em
Capsula Sis. Circunferência: 75-78cm E Peso: 600-6509

10

2

Bola De Futebol De Campo, Semi ProÍissional, Confeccionada Em Pu,
Construçáo Termotec, 14 Gomos E Miolo Em Capsula Sis. CircunÍerência: 68-
70cm E Peso: 410450q

40

J
Bola De Futebol De Campo proÍissional. Confeccionada Em Pu,6 Gomos E
Miolo Em Capsula Sis. Circunferência: 68-70cm E Peso: 410-4509

40

4
Bola De Futebol De Salão, Proflssional (Selo Cbfs), Confeccionada Em Pu,
ConstruÇáo Termotec, 8 Gomos, Câmara 6d E Miolo Em Capsula Sis.
CircunÍerência: 62-64cm E Peso: 400-440q.

30

5
Bola De Futsal Juvenil, ConÍeccionada Em Pu, Câmara 6d E Miolo Em Capsula
Sis. Circunferência: 55-58cm E Peso: 350-380q

10

6
Bola De Handebol H2l, Confeccionada Em Eorracha, 32 Gomos, Câmara 6d E
Miolo Em Capsula Sis. Circunferência: 54-56cm E Peso: 325-3759

05

7
Bola De Handebol H3l, Confeccionada Em Borracha, 32 Gomos, Câmara 6d E
Miolo Em Capsula Sis. Circunferência: 58-6ocm E Peso: 4254759 05

I
Bola De Voleibol, Modelo ProÍissional, Confeccionada Em Microfibra, 18
Gomos, Construção Termotec, Câmara 6d E Miolo Em Capsula Sis.
Circunferência: 65€7cm E Peso: 260-280q

'15
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9
Bola Oficial De Voleibol, Confeccionada Em Micro PoweÍ, 18 Gomos, Camara
6d E Miolo Em Capsula Sis. Circunferência: 65-67cm E Peso: 260-2809

20

Rede Para Futebol De Campo OÍicial. Fio: Confeccionada no fio 4mm;; Material:
Polietileno de alta densidade - 1000/o virgem, com tratamento contra as ações
do tempo (U.V);; Cor: Branca

í0

11

Rede Para Futebol De Salão Oficial, fio 4 mm possui fios em polietileno de alta
densidade e proteção uv. junçáo da malha por meio de nós cerrados para mãior
poder de retençâo e não se desÍazer com o tempo. malha trançada 12x12cm.
nós cerrados que evitam o desqaste. tamanho do fio 4mm.

10

12

Rede Para Voleibol Com 4 Faixas Composição: Fio 2,0mm Polietileno (Nylon)
com tratamento UV - Malha 10 cm entre nós 4 Faixas: Superior 7 cm - lnferior
e Laterais 5 cm 100% algodão, com ilhoses nas pontas e corda guia Tamanho:
{LxA) 9,50 x 1,0 m Tamanho da embalaqem: 35x23x12 cm Peso: 1,584 kq

10

13
Cone Esportivo 20cm Emborrachado Para Treinamento De Agilidade Material:
Borracha Composição: PVC Peso: 1509 Aprox. Medidas: AltuÍa: 20cm Bâse:
12,5cm Topo: 2,5cm

100

14
Cone Chapéu Chinês Para Treinamento De Agilidade. Modelo: T74; Composto
em Polietileno; Kit com 12 peças e um suporte; Cores: Laranja, Verde, Rosa e
Amarelo; DimensÕes: 20x15 cm (DxA

100

15

Bomba De lnflar Bola Dupla Açâo, Acompanha Mangueira E 2 Bicos
Rosqueáveis Plástico rígido. Prolongador: Contém uma unidade rekátil e
flexível para facilitar o ajuste. Agulha: Acompanha 2 agulhas rosqueáveis
Dimensóes Aproximadas do corpo (sem o prolonqador): 21 x 4 cm

10

16 Bico Para Bomba Dê lnflar Bola 10

17

Apito Para Arbitragem, Modelo Proflssional, 90db; similar ao Apito Brilhante
Profissional, o apito AX ProÍissional possui 2 orifícios e vem com cordão para
pendurar no pescoço; nÍvel de som:90Db aproximadamente; composiçâo:
Plástlco atóxico; conteúdo da Embalagem: 1 Apito Profissional e 1 cordâo para
oendurar no oescoco: orificios saÍdas de Ar: 2 orifÍcios, sem bolinha;

10

18
Saco Para Transportar Bola Com Capacidade Para l0unidades Composiçáo:
100% Nvlon

10

Medalhas Para Premiação- 43mm Medalha média Ouro - prata - bronze 43mm
de diâmetro ConÍeccionada em latÊlo. Acompanha fita na cor azul

300

20
Troféu Honra Ao Mérito 90cm Para Premiação De Campeão, Altura: 90cm
Largura total: 22cm Forma da base: Quadrada

21
Troféu Honra Ao Mérito 60cm Para Premiação De Vice Campeáo. Altura: 60
cm (aproximado) Qualidade da cor: Dourado Brilhante Base: Qu adrada

45

22
Colete dupla Íace, gola careca confeccionados 100% em Poliéster, Laterais
Com Elástico

100

23 Mesas de pingpong OÍicial MdÍ 25mm 05

24
Jogos de uniformes de futebol 22 unidades, tecido esportivo í00% poliéster
gramatura entre 110 e 1409 (dryfit) 24

Fitas de marcaçâo de quadras de areia Composição: Polipropileno Dimensóes
Aproximadas (LxC): I x 16 m

05

26

Marcador de placar de mesa. Tipo maleta plástica, com numerais grandes de 0
a 3'l de ambos os lados para marcação de pontos e numerais pequenos de 0 a
5 de ambos os lados para marcaÇão de setes, tamanho 38,8cm x í9 cm x 20cm
aberto e 38,8m x 21cm x 3,5 fechado.

03

Meiôes: corpo 52% poliamida, 3270 algodão, 11% poliésteÍ, 5olo elastodieno,
com modelos e cores variados

100

28
Placar eletíônico de substituição de futebol. Placar Eletrônico Esportivo de
substituiÉo de atletas com quatro dígitos em LED usado pelo árbitro. De
acordo com o fabricante (placar modelo TF-F85203),

02

29
Placar manual de substituição de futebol. Placar De Mesa Marcador Manual
DobÍável Contador De Pontos

30 Escada de treinamento. Escada para Treinamento de Agilidade - ACTE; í0

31
Modelo: T58; Material: Nylon e polipropileno; Possui 08 degraus; Dimensôes
Comprimento: 04 m; Larqura: 47 cm

40
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5.1. Os produtos/serviços serão requisitados conforme a competente ordem de
compra/serviço espedida pela CONTRATANTE e deverâo ser prestadas e/ou
entregues na sede do município;
5.2. A CONTRATADA deverá entrêga os produtos/serviços no prazo de 10 dias.
5.3. A fiscalização ê aceitação do objeto serão do órgão responsável pelos atos de
controle e administração do contrato decorrente do processo de licitaçáo, no caso,
das Secretarias solicitantes, através de servidores da Unidade Administrativa em
questão, mediante Portaria. Sendo que os produtos e/ou serviços serão recebidos
depois de conferidas as especificações e quantidades dos mesmos;
5.4. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos e/ou serviços que estiverem de
acordo com as especificações e quantitativos exigidos, estando sua aceitação
condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes. Náo serão aceitos
produtos cujas condiçÕes de armazenamento e transporte nâo sejam satisfatórias;
5.5. O recebimento se efetivará nos seguintes termos:
5.5.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos
produtos e/ou serviços com a especificaçáo.
5.5.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
con uente aceita o.

6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos
prod utos/execução dos senriços.
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32 Tapetes de piso tatames 1xl 20mm Marca: EVA Tatames. 12

33
Material: EVA. Cores: Azul Royal; Preto; Verde. DimensÕes: 100cm x í00cm x
2cm (LxAxE) Peso: 2,3k9 10

34
Uniformes de árbltros contendo:01 short, 0í camisa tam G, 01 meiáo tam: G -
GG ou M, a camisa deverá ser no modelo esportivo, em tecido í00% poliéster,
na coÍ preta, manqa curta, na cor amarela, qola modelo careca,

05

35
CartÕes de árbitros oÍiciais. Embalagem contém 3 cartÕes: 1 amarelo, 1 azul e 1

vermelho (Kit com três cartões). Composiçáo: PVC Dimensôes Aproximadas
(LxA): 8x 12cm

05

36

Bandeira para árbitros auxiliares. Bandeira de nylon (laranja e amarela).
Dimensões da bandeira 42x37cm. Peso de cada uma: 1609. Empunhadura:
13,5cm. Tubo plástico de alta resistência de 50 cm de comprimento e 25mm de
diâmetro. Empunhadura e manopla de borracha termoplástica de alta
qualidade.

02

37
Cronômetros digital. Medidas: 6,5cm x 6,5cm x 2cm; - Cronometra
progressivamente (Horas / minutos / segundos / milésimos); - Possui alarme,
relóqio e calendário: - Marca dia, mês e ano.

10

38
Raquete de tênis de mesa clássica composição madeira e resinas plásticas
com punho anatômico, í,5mm, pegada longa,2lados revestidos, lisa,2
estÍelas, aprovada para competiÇôes oÍiciais

10

39
Bolas de tênis, com tâmanho das bolas de 40 mm e peso de 30 g, cada caixa
contém 6 unidades cor larania, a bola deve ser aprovada pela ittf,

10

40
Dominó de osso. Material Baquelite (osso) muito resistente. Medida aproximada
de cada peÇa: 4,7cmi 2,5cm.

41

Tabuleiro de dama. Material: Caixa de Madeira e Peças Plásticas. Acessórios
inclusos: 1 caixa estampada com dama, 1 tampa estampada com trilha, í2
peças plásticas brancas de dama e 12 peças plásticas pretas de dama. Peso:
6009. Medida da Embalagem (A x C x L): 3í x 3í x 4 cm. Referência: Xalingo
ou de qualidade superior.

05

42
Bola de futebol de salão. Confeccionado em PU, termotec, I gomos, Câmara
6d e miolo em cápsula Dos. CircunÍerência: 6264cm e peso: 400-440q

30

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER . SEMEL



*

Etdõiüitlo
do Carajás

Prefeitura de Eldorado do Carajás

6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e
quantidade discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos.
6,3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal
da contratada, ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da
contratação deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos.

7.1- O Ptazo de Vioência se de aÍá 12 doze I meses a partir de sua data e
assinaturas prorrogáveis nos termos da legislação Vigente.

8.1. A qualidade dos produtos ou serviços deverá ser rigorosamente àquele
descrito no Termo de Referência e Nota de empenho, não sendo aceito em
nenhuma hipótese, outro diverso daquele.
8.2, Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete,
encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza.
8.3, Durante a Vigência do contrato, a CONTRATADA deverá atender prontamente
às requisições e especificações deste TERMO DE REFERENGIA, a partir da
solicitação através de ordem de compra/requisição do Setor solicitante.
8.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas,
previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem
como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsa-
bilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer
comprovantes de pagamento e quitação.
8.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do
Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da
CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a Contratante.
8.6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contrataçâo, registro
profissional de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades
exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias.
8.7. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da
CONTRATANTE, de qualquer empregado cuja permanência seja por ela
considerada inconveniente.
8.8. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus
empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato.
8.9. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo
que a represente, integralmente, em todos os seus atos.
8.10, Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver
fornecimento de mão de obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e
FGTS.
8,11, Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.
8.í2. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da
CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes;
8.13. Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, devidamente
capacitados e registrados segundo as normas da Lei ou terceiros devidamente
contratados e habilitados pela CONTRATADA;
8.'14. Manter equipe técnica para a prestaçáo dos serviços, assistência técnica e
manutenção, durante o prazo de execução dos serviços;
8.15. Cumprir os serviços conforme disposiçÕes do presente contrato;
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8.16, lndenizar quaisquer danos ou prejuÍzos causados à Prefeitura ou a terceiros,
por açâo ou omissão no fornecimento do presente Contrato.
8.Í 7. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela
Contratante.

9.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo
se for o caso, com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alteraçÕes.
9,2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.
9.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável
por esta atribuição.
9.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigaçÕes
assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condiçÕes de
habilitação e qualificaçáo exigidas na prestação.
9.5. Serão considerados para efeito de pagamento os serviços efetivamente
executados pela Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

10.1. A disciplina das infraçóes e sançôes administrativas aplicáveis no curso da
licitação e da contratação é aquela prevista neste Termo de Referência.

Eldorado do Carajás, 20 de janeiro de 2022.

Ronaldo R
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Secretario Municipal de Esporte
Portaria N"013/2021

9i.'-DAS DA CONTRATANTE

1 E DAS ADMINISTRATTVÂS
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