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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. Justifica-se o atendimento deste processo licitatório na modalidade pregão, pelo sistema de registro de 

preços do tipo “menor preço por item” sob o regime de execução indireta empreitada por preço unitário para 

atender o disposto no art. 15, II, da lei federal nº 8.666/93. 

2.2. Os materiais de que trata este termo de referência, destina-se em garantir o funcionamento das atividades 

relativas ao desporto e lazer, considerando de suma importância a utilização nos campeonatos, jogos, eventos 

educativos e esportivos promovido pela Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Cultura, 

Esporte e Lazer. 

 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
3.1. A aquisição do presente objeto fundamenta-se na forma da Lei nº 10.520/2002, do decreto nº 5.450/2005, 

da lei Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente da Lei nº 8.666/1993 e de normas aplicáveis ao objeto 

deste termo de referência.  

 

4. DO QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO  

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL PARTICIPAÇÃO 

 

1 
Antena de Voleibol, Oficial, par, fibra de vidro tamanho 
oficial, Pintadas com faixas de 10cm de largura Em 
vermelho e branco, suporte rosqueável. 

unidade 55 

 
COTA RESERVADA 

 

2 
Apito Profissional em plástico ABS com bolinha que não 
trava em contato com a saliva ou água. Requer pouco 
esforço para apitar. Som grave. Medidas 
aproximadas:502 cm x 1,9 cm 

unidade 50 

 
COTA RESERVADA 

3 Apito Profissional, fox 40 Unidade 20 COTA RESERVADA 
 

 

4 

Aro de basquete com rede oficial profissional: aro feito em 
aço maciço e resistente, dimensões oficiais com 45cm de 
diâmetro, suporte com 04 furos de fixação, peso 
aproximado de 6Kg e rede com nó artesanal em corda 
dupla de algodão de 6mm, franjas e 12 alças. 

Unidade 20 

 
 

COTA RESERVADA 

5 Bambolê de Plástico com circunferência de 1.0Mt. Unidade 900 COTA RESERVADA 

 

 

 

 

6 

Bandeira de escanteio para campo de Futebol, utilizada 
especificamente para dermarcar a linha do escanteio e 
linha central conforme determina a regra do futebol, com 
material resistente, opções de cores nas hastes flexível, 
com mola, que auxilia nas jogadas. Inovadora, possibilita 
desmontar a haste, auxiliando no transporte e manuseio. 
Possui encaixe perfeito com segurança. Peso 756g. Cor 
da bandeira Padrão ( amarelo, vermelho). Cor das hastes: 
Azul, Laranja, Vermelha, Verde ou Branca. Tamanho 
1,81x0,03m (A x Diâmetro). Tamanho desmontado com 
embalagem: 0,21 x 0,03 x 0,94m 

unidade 25 

 
 
 
 
 

COTA RESERVADA 

7 Bandeirinha com cabo, jogo completo para auxiliar a 
arbitragem 

Jogo 10 
 

COTA RESERVADA 
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8 
Bolinhas de Tênis de Mesa branca - mateiral acetato de 
Celulose - Tamanho 40 mm. 

unidade 100 
 

COTA RESERVADA 

 

 

9 

Bola de Futebol de Campo Infantil (08/12 anos) nº 4 com 
32 gomos, peso 420/450grs, diâmetro de 68/70cm, 
Termotec, câmara airbility, miolo slip system removível e 
lubrificado, material poliuretano ultra 100%, aprovadas 
com selo da Fifa. 

unidade 200 

 
 

COTA RESERVADA 

 

 

10 

Bola de Futebol de  Campo Juvenil - Circunferência 68-70 
cm , com peso 410- 450 g, câmara airbility costurada, 
miolo slip system removível e lubrificado, confeccionada 
em PVC. Tecnologia ultra fusion, sem costura. ( Penalty 
ou Topper). 

unidade 50 

 
 

COTA RESERVADA 

 

11 
Bola de Futebol de Campo com 08 gomos, peso 
410/450grs, diâmetro de 68/70cm, Termotec, câmara 
airbility, miolo slip system removível e lubrificado, material 
poliuretano ultra 100%, aprovadas com selo da Fifa. 

unidade 365 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

 

12 
Bola de Basquete oficial, peso 600/650grs, diâmetro de 
75/78cm, material de microfibra, miolo slip system 
removível e lubrificado, câmara airbility, matrizada, 
aprovadas com selo da Fifa. 

unidade 156 

 
COTA RESERVADA 

 

13 
Bola de Basquete, tamanho infantil, borracha, câmara 
butil, miolo removível, diâmetro aproximado: 59 cm, peso 
aproximado: 325 g, cor laranja. Crossover 7.8 

unidade 50 

 
COTA RESERVADA 

 

14 
Bola de Campo infantil - microfibra de PVC, circunferência 
64 - 66 cm, peso 360-390 g, câmara airbility costurada, 
miolo slip system removível e lubrificado, costurada.( 
Penalty ou topper) 

unidade 50 

 
COTA RESERVADA 

 

15 
Bola oficial de Futsal infantil sub 13, modelo matrizado, 
divisão com 32 gomos, confeccionada em PVC. 
Circunferência: 55-59 cm, peso: 350-380 g; Câmara: 
airbility. Penalty Max 200 

unidade 50 

 
 

COTA RESERVADA 

 

16 
Bola Oficial de Handebol, H1L e H2L, tamanho Infantil e 
Adulto, câmara de butil, confeccionada em microfibra de 
PVC, peso 230-270 g, circunferência: 49-51 cm. 

unidade 50 

 
COTA RESERVADA 

 

17 
Bola de Futebol de Salão Oficial, composição: PVC, peso: 
400-440 g, circunferência: 60-64 cm, modelo matrizado, 
divisão de 32 gomos, sistema airbility. Penalty Max 500 
ou Max 1000 

unidade 50 

 
COTA RESERVADA 

 

18 
Bola de vôlei borracha para iniciação infantil Nº 10 
Inflável. Diâmetro 16 cm, peso: 350 g. Composição 
borracha natural e borracha sintética. (polibutadieno)  

unidade 50 

 
COTA RESERVADA 

 

19 
Bola Oficial de vôlei, tamanho infantil. Confeccionada em 
PVC acabamento 18 gomos, matrizada, tamanho 60-63 
cm de diâmentro, peso 240-270 g. (Mikasa) 

unidade 50 

 
COTA RESERVADA 

 

20 
Bomba para encher bola Double Action, SAC em 
policarbonato, agulha em liga de zinco que contém tampa 
em borracha 

unidade 20 

 
COTA RESERVADA 

21 
Bola oficial de vôlei, matrizada, com 18 gomos, 
confeccionada com pvc, aprovadas com selo da Fifa. 

unidade 150 
 

COTA RESERVADA 

22 
Bomba de inflar bola, em metal com cabo de madeira, 
med.: 36cm 

Unidade 50 
 

COTA RESERVADA 
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23 Cartão vermelho e amarelo para Árbitro  Unidade 10 COTA RESERVADA 

24 

Caneleira Hockey - Caneleira acoplada a joelheira em 
peça única, forro interior em espuma, parte exterior de 
plástico rígido. Contém velcros para amarração na perna 

unidade 100 
 

COTA RESERVADA 

25 

Cronômetro, digital, funções início, parada e reset, 
memória, relógio e, LCD triplo com 22 dígitos, 5,5 x 
3,5mm, 110g, 80 x 57xx 18mm, 9h,59mim e 59,99s, 
1/100s, 1/1.000 mim e 1/100.000h. 

unidade 10 

 
COTA RESERVADA 

26 

 Camisas de futebol, de linha em tecido 100% poliéster 
dry gramatura 130g com estampa total em transfer, 
tamanho G. Cor a escolher. 

Conjunto 1000 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

27 

Camisas de futebol, de linha em tecido 100% poliéster dry 
gramatura 130g com estampa total em transfer, tamanho 
M. Cor a escolher. 

Conjunto 1000 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

28 

 Camisas de futebol, de linha em tecido 100% poliéster 
dry gramatura 130g com estampa total em transfer, 
tamanho P. Cor a escolher. 

Conjunto 1000 

AMPLA 
CONCORRENCIA 

29 

Colete para treinamento dupla face, cores verde, laranja, 
amarelo e vermelho. Composição: 100% Poliéster 
Laterais com elástico. Sendo 1075 G: 45 cm x 61 cm ( 
Largura x Altura) e 1075 M: 38 cm x 50 cm ( Largura x 
Altura) medidas aproximadas. 

unidade 50 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

30 

Colete, jogo com 18 peças drayfit infantil (08/12 anos), 
com as cores do município (marrom, amarelo, azul e 
branco), com numeração frente e verso, no verso com o 
nome PMI e o brasão do município. 

Jogo 50 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

31 

Colete, jogo com 18 peças drayfit adulto P, M e G, com as 
cores do município (marrom, amarelo, azul e branco), com 
numeração frente e verso, no verso com o nome PMI e o 
brasão do município. 

Jogo 100 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

32 
Cones médio, fabricado em PVC, cor laranja e branco, 30 
cm 

Unidade 30 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

33 Corda sintética Unidade 200 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

34 Chuteira em couro, número do 36 à 42 Unidade 300 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

35 Chuteira em material sintético, número do 36 à 42 Unidade 350 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

36 

Cinto de Tração Modalidade Futebol de Campo - 
individual com 04 elásticos. Conjunto composto por 01 
cinto confeccionados em E.V.A, fechamento ajustável 
com velcro e 04 borrachas de látex de alta-tensão para 
um melhor desempenho. Com Sistema em velcro duplo 
para ser colocado em um fixo, onde  proporciona que o 
atleta realize o treinamento sozinho.  

Unidade 30 

 
 
 

AMPLA 
CONCORRENCIA 

37 
Dodok para Taekwondo Gola Branca canelado, Calça 
com cordão e elástico, Tecido 

Unidade 50 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

38 
Dama – Competição – Tabuleiro em madeira e peças em 
plástico leve 

Unidade 100 
AMPLA 

CONCORRENCIA 
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39 

Dominó, composição em poliéster, tipo osso, peças 
brancas e marcação preta, estojo de acrílico, dimensão 
de cada pedra (4,4 x 2,2 x 0,8 cm) 

Unidade 100 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

40 

Estaca Treinner- modalidade Futebol de Campo -Estaca 
de  treinamento profissional Montado em duas partes: 
uma base de aço para ser fixado no solo e o pólo em 
plástico reforçado - cor verde 

Unidade 50 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

41 
Jogo de futebol de botão em plástico resistente, em times 
diversos 

Unidade 100 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

42 

Jogos de camisa infantilcompleto, contendo: 14 unidades 
de camisa de linha em tecido 100% poliéster dry 
gramatura 130g com estampa total em transfer; 14 
unidades de calção de linha em tecido 100% poliéster dry 
gramatura 130g com estampa total em transfer sunga e 
elástico reforçado; 01 unidade de camisa de goleiro 
manga longa almofadada em tecido 100% poliéster dry 
gramatura 130g; 01 unidade de bermuda de goleiro 
almofadada em tecido 100% poliéster dry gramatura 
130g; 15 unidades de meião de pé atoalhado, punho 
duplo com elástico no pé e tornozelo.  

Jogo 150 

 
 
 
 

AMPLA 
CONCORRENCIA 

43 

Jogos de camisa juvenil completo, contendo: 14 
unidades de camisa de linha em tecido 100% poliéster dry 
gramatura 130g com estampa total em transfer; 14 
unidades de calção de linha em tecido 100% poliéster dry 
gramatura 130g com estampa total em transfer sunga e 
elástico reforçado; 01 unidade de camisa de goleiro 
manga longa almofadada em tecido 100% poliéster dry 
gramatura 130g; 01 unidade de bermuda de goleiro 
almofadada em tecido 100% poliéster dry gramatura 
130g; 15 unidades de meião de pé atoalhado, punho 
duplo com elástico no pé e tornozelo.   

Jogo 250 

 
 
 
 

AMPLA 
CONCORRENCIA 

44 

Jogos de camisa adulto (P, M e G) completo, contendo: 
14 unidades de camisa de linha em tecido 100% poliéster 
dry gramatura 130g com estampa total em transfer; 14 
unidades de calção de linha em tecido 100% poliéster dry 
gramatura 130g com estampa total em transfer sunga e 
elástico reforçado; 01 unidade de camisa de goleiro 
manga longa almofadada em tecido 100% poliéster dry 
gramatura 130g; 01 unidade de bermuda de goleiro 
almofadada em tecido 100% poliéster dry gramatura 
130g; 15 unidades de meião de pé atoalhado, punho 
duplo com elástico no pé e tornozelo.   

Jogo 350 

 
 
 
 
 

AMPLA 
CONCORRENCIA 

45 
Jogo de dominó - Dominó madeira pingos coloridos  - 28 
PEÇAS  

Unidade 25 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

46 

Jogo xadrez, material em madeira, formato quadrado, 
aplicação lazer e entretenimento, características 
adicionais: tabuleiro tipo caixa acondicionamento peças. 

Unidade 100 

AMPLA 
CONCORRENCIA 

47 
Manopla de soco de pu, espuma, com compartimento 
mão de trás com velcro para ajuste seguro 

  50 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

48 
Mesa de Tênis de Mesa Dobrável com suporte de rede e- 
Mesa de Tênis de mesa Ping-Pong em MDP com medidas 

Unidade 20 
AMPLA 

CONCORRENCIA 
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oficiais que atendem aos padrões da ITTF ( Internacional 
Table Tennis Federation). Descrição: acabamento em 
primer (tinta) azul com linhas demarcatórias brancas; pés 
de madeira maciça dobráveis; tampo em MDP com 18 
mm de espessura. informações Técnicas- peso: 70 kg   

49 

Medalha retangular fundida em liga metálica de zamak, 
medindo 60x80 mm (a x l) e 03 mm de espessura com 
centro liso de 35 mm de diâmetro, bordas raiadas e 
polidas com a logo da Secult, metalizada na cor Dourada, 
suporte para fita com 25 mm de largura, pode vir 
acompanhada de fita de cetim nas cores roxa, vermelha, 
branca, ou verde com 25 mm de largura ou fita de 
gorgurão nas cores azul, azul branco-vermelha ou verde-
amarela com 25 mm de largura  

Unidade 1000 

 
 
 

AMPLA 
CONCORRENCIA 

50 

Medalha na cor Bronze fabricada em zamaq de linha, 
retangular, aproximadamente 60x70mm com espessura 
mínima de 3mm, area Frontal com personalização em 
adesivo resinado alusivo de aproximadamente 40x54mm, 
Decorada em alto relevo em toda a borda com Oliveiras, 
na frente  logo do Município e da Modalidade, atrás logo 
do Evento, fita de cetim de 20 mm na cor vermelha. 

Unidade 1000 

 
 

AMPLA 
CONCORRENCIA 

51 

Medalha na cor Prata fabricada em zamaq de linha, 
retangular, aproximadamente 60x70mm com espessura 
mínima de 3mm, area Frontal com personalização em 
adesivo resinado alusivo de aproximadamente 40x54mm, 
Decorada em alto relevo em toda a borda na frente a logo 
Município e da Modalidade, atrás logo do Evento, fita de 
cetim de 20mm na cor vermelha. 

Unidade 1000 

 
 
 

AMPLA 
CONCORRENCIA 

52 

Medalha na cor Ouro e fabricada em zamaq de linha, 
retangular, aproximadamente 60x70mm com espessura 
mínima de 3mm, area Frontal com personalização em 
adesivo resinado alusivo de aproximadamente 40x54mm, 
Decorada em alto relevo em toda a borda com Oliveiras, 
na frente logo do Município e da Modalidade, atrás a logo 
do evento, Fita de cetim de 20 mm na cor vermelha 

Unidade 1000 

 
 
 

COTA RESERVADA 

53 Medalha 60mm x 4mm – dourada – 1º colocado Unidade 3000 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

54 Medalha 60mm x 4mm – prateada – 2º colocado Unidade 3000 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

55 Medalha 60mm x 4mm – bronze – 3º colocado Unidade 3000 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

56 

Jogo de meia de futebol infantil, adulto, poliamida e 
elastano, com pé de algodão, 1ª qualidade, cor a 
escolher. 

Jogo 200 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

57 Mesa para futebol de botão semioficial (1,87 x 1,21 m) Jogo 30 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

58 

Kimono para Jiu-Jitsu, com blusão em tecido trançado 
com 650 gramas e calça brim lisa com 400 gramas e gola 
Rígida com faixa branca, confeccionado em brim 100% 
algodão reforçado e blusão trançado e Reforço no 
peitoral, joelhos e costas. 

Jogo 50 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 
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59 

Pebolim arena com pé, fabricado em plástico injetado com 
pés desmontáveis. Dimensões do produto: 91,2 x 80,9 x 
85,5 cm. 

Unidade 30 

AMPLA 
CONCORRENCIA 

60 

Poste para rede de voleibol, material em ferro 
galvanizado, tamanho oficial, característica adicional com 
guincho e roldana. 

Unidade 30 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

61 

Pratinhos Treinner- modalidade Futebol de Campo. Disco 
esportivo com 19 cm de diâmetro confeccionado em 
plástico resistente e maleável, permite até que o atleta 
pise sobre o prato, sem danificar o produto. 

Unidade 100 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

62 
Raquete esportiva, madeira, não aplicável, borracha, 
único, azul, tênis de mesa, 2 lados revestidos. 

Unidade 100 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

63 
Rede de Futebol, 7,32 x 2,40 mts. Fio 4 mm. Malha de 
10,0 cm. Em Nylon 

Unidade 25 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

64 
Rede de Futsal, confeccionada com polietileno. 
Espessura de 2,5 mm malha de 5,0 cm em Nylon 

Unidade 25 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

65 

Rede para Voleibol Oficial-Medidas: altura 1,00 m, largura 
9,00 m, malha 10x10 cm, fio espessura 2 mm, material 
100% PEAD ( polietileno de alta densidade), fio trançado. 
Faixa de lona 100% algodão com costura dupla na parte 
superior da rede 04 faixas 

Unidade 25 

 
 

AMPLA 
CONCORRENCIA 

66 

Rede de Cesta de basquete tamanho oficial (par) Nylon 2, 
confeccionada em fio 2,0 de nylon de alta resistência, 
malha de 7,0 cm, tamanho 0,45 cm de diâmetro, 0,50 de 
comprimento 

Unidade 25 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

67 

Rede esporte, material fio seda, cor branca, aplicação 
basquete, característica, adicionais malha Poliéster, nó 
duplo, alta resistência, modelo oficial.  

Unidade 30 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

68 

Rede para futebol de campo – oficial, fio de polipropileno 
(seda), com 4mm trançado, malha 16x16cm. Vista frontal 
7,50 x 2,50m, vista lateral 2,5x2,0x0,85m. Com 
tratamento uv. 

Unidade 30 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

69 
Redes de Tênis de mesa com 1,70 m de comprimento, 
confeccionada em Nylon de excelente qualidade.  

Unidade 50 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

70 

Rede para voleibol – oficial, oficial, fio de polipropileno 
(seda), com 2mm trançado medindo 9,5x1,00mm. Com 4 
faixas de algodão, dubladas, impermeável, com 5cm de 
largura. 

Unidade 30 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

71 
Rede esporte, nylon, lona, verde, para Tênis de Mesa, 
com ajuste de tensão. Caixa 04 

Unidade 30 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

72 
Saco, material em nylon para transportar material 
esportivo ( capacidade para 08 a 10 bolas)  

Unidade 25 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

73 Tatame EVA 10mm 1x1mm, com sistema Fit de Encaixe. Unidade 50 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

74 

Taça uma bola metalizada na cor prata com um anel na 
cor dourada, estatueta Intercambiável. Plaqueta para 
Gravação  

Unidade 300 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 
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75 

Troféu, altura mín 23 cm, base oval com mín 22 cm de 
largura em Polímero na cor preta, acabamento metalizado 
na cor dourada na tampa, sobre a base Um suporte 
metalizado na cor dourada e uma estatueta superior fixa 
na Chuteira, plaqueada em latão para gravação 

Unidade 300 

 
 

AMPLA 
CONCORRENCIA 

76 

Troféu, altura mín 99 cm, base Octogonal com mín 21,5 
cm de largura em polímero na cor preta, estátueta fixa de 
deusa da vitória metalizada na cor Dourada, quatro 
colunas compostas por componentes metalizados na cor 
dourada, uma base de madeira octogonal na cor preta 
adornada 

Unidade 300 

 
 

AMPLA 
CONCORRENCIA 

77 

Troféu, altura 24 cm, base octogonal com 10 cm de 
largura em polímero na cor Preta, na parte superior desta 
base 01 suporte intercalado metalizado na cor Dourada e 
sobre estes cones 01 bola suspensa de vôlei, plaqueta 
em latão para Gravação. 

Unidade 300 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

78 

Troféu, altura 24 cm, base octogonal com 10 cm de 
largura em polímero na cor Preta, na parte superior desta 
base 01 suporte intercalado metalizado na cor Dourada, 
e sobre estes cones 01 estatueta (atleta) correndo, 
plaqueta em latão para gravação. 

Unidade 300 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

79 

Troféu, altura 24 cm, base octogonal com 10 cm de 
largura em polímero na cor Preta, na parte superior desta 
base 01 suporte intercalado metalizado na cor Dourada e 
sobre estes cones 01 bola suspensa de basquete 
plaqueta em latão para Gravação. 

Unidade 300 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

80 

Troféu, altura 24 cm, base octogonal com 10 cm de 
largura em polímero na cor Preta, na parte superior desta 
base 01 suporte intercalado metalizado na cor Dourada e 
sobre estes cones 01 bola fixa de futebol, plaqueta em 
latão para Gravação. 

Unidade 300 

 
 

AMPLA 
CONCORRENCIA 

81 

Troféu, altura 39 cmm, base oval com 22 cm de largura 
em polímero na cor preta, com acabamento metalizado na 
cor dourada na tampa, na parte superior desta base 01 
suporte e 01 estatueta fixa de jogador de de futebol 
metalizada na cor dourada, plaqueta em latão para 
gravação, demais componentes metalizados na cor 
Dourada 

Unidade 300 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

82 

Troféu, altura mín 34 cm, base oval mín 22 cm de largura 
em polímero na cor Preto acabamento metalizado na cor 
Dourada na tampa, na parte superior desta base um 
suporte e uma estatueta Fixa de Goleiro de Futebol 
metalizada na cor Dourada, plaqueada em latão para 
gravação  

Unidade 300 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

83 Troféus 1,20 metros Unidade 200 

 
 

AMPLA 
CONCORRENCIA 

84 Troféus 1,00 metro Unidade 200 
 
 

http://www.igarapemiri.pa.gov.br/
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AMPLA 
CONCORRENCIA 

85 Troféus 80cm Unidade 300 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

86 Troféus 40cm Unidade 400 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

87 Troféus 30cm Unidade 300 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

88 
Faixa de artes marciais com materilal interno em eva e 
forro de brim/ algodão  

Unidade 50 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

89 

Bola oficial de futsal-costuradaá mão, 12 
gomos,confeccionado em pu, diâmetro 61- 64 cm,pes 
410-440g,câmara arbilit,miolo slip system removível e 
lubrificado 

Unidade 10 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

90 

Bola de futebol society-oficil segndo normas da CBF,com 
câmara arbilit, acabamento termotec,confeccionada em 
pu e com miolo slip system removível e lubrificante  

Unidade 15 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

91 
Bola de voleibol- material microfibra, peso cheia 260 a 
280g,circunfercia 65 a67cm ,camara airbility,miolo 
removível e lubrificado  

Unidade 10 
 

AMPLA 
CONCORRENCIA 

92 

Jogo de camisa de  futebol-17 camisas meia manga+ 01 
para o goleiro, em cores diversas, numeração seuencial 
de 01 a 20, com medidas costas 20cm altura,15 cm de 
largura, frente 15cm altura, 10 de largura  

Unidade 10 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

93 

Jogo de camisa de basquete-com 14 camisetas, tamanho 
padrão adulto ou conforme a necessidade, confeccionado 
em DRY 

Unidade 6 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

94 

Jogo de camisa futsal =- com 14 camisa, confeccinado em 
DRY tamanho padrão adulto ou conforme  necesssidade 

jogos  10 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

95 

Colete para terinamento- composição 100% poliéster, 
tamanho  adulto ouconforme a necessidade 

jogos  30 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

96 

Aro de basquete oficial - com mola retrátil em borracha e 
rede feita 100% em polipropileno pp, fio 4, aro feito em 
ferro, peso 5kg,65cm largura, 50cm altura, 70cm 
profundidade 

jogos  2 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

97 

Rede de volei de quadra- oficial  aprovada pela 
CBV,sendo em fio trançado de nylon 4mm com 4 faixas 

Unidade 8 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

98 

Cone de borracha ou plástico cor forte com base 
quadrada de apoio,24cm 

Unidade 20 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

99 

Chuteira de futebol de campo, tamanhos diversos, de 36 
ao 44 

Unidade 33 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

100 

Tenis para futsal ofical, confecinado em couro ou material 
similar,com solado de borracha aderente, com  cadarços 
e palminhas macias e resistentes,tamanho diversos de 36 
ao 44 

Unidade 20 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

101 

kit muay thai naja xtreme: luva+ bucal+ Bandagem+ 
caneleira - preto material28/03/2022 em material sintetico 
resistente 

pares 33 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

http://www.igarapemiri.pa.gov.br/
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5. DO PRAZO DE ENTREGA   

5.1. O material deverá ser entregue no prazo máximo de até 15 (quinze) dias a contar da data do recebimento 

da nota de empenho.  

5.2. A contratada receberá programação das entregas a ser realizadas através da ordem de fornecimento emitida 

pelo setor responsável da Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri ou Secretarias Municipais. 

5.3. Em caso de ausência no dia marcado, a CONTRATADA deverá informar com antecedência de até 24 horas. 

 

6. DO LOCAL DE FORNECIMENTO  

6.1. O fornecimento deverá ser realizado na Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri e suas Secretarias afins. 

 

7. DA GARANTIA 

7.1. O objeto do presente termo de referência deverá ter garantia mínima de 12 (doze) meses, prevalecendo a 

garantia oferecida pelo fabricante caso o prazo seja superior.  

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, e sua proposta, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.  

8.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste 

Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à: 

Marca; fabricante; modelo; procedência e prazo de garantia ou validade;  

8.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, 

do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  

8.4. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de a adjudicada, a critério da Administração, 

substituir, reparar, corrigir, remover às suas expensas, no prazo máximo de 02 (dois) dias, o produto com avarias 

ou defeitos;  

8.5. A empresa vencedora deve comunicar a Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação;  

8.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas. 

8.7. Acatar todas as orientações da Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri e Secretarias afins, sujeitando-se a 

mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 

formuladas. 

8.8. Assumir todos os encargos decorrente da entrega dos produtos, especialmente os referentes a frete, taxas, 

seguros, encargos sociais e trabalhistas. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA 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 o fornecimento de material. 

9.3. Acompanhar, controlar e avaliar o fornecimento de material, 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 qualificação exigidas na prestação. 

9.5. Serão considerados para efeito de pagamento os produtos efetivamente entregues pela Contratada e 

aprovados pelo setor responsável pelo recebimento. 

 

10. DO PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será realizado de acordo com as normas de execução financeira, orçamentária, e contábil da 

Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri. 

http://www.igarapemiri.pa.gov.br/
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10.2. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos produtos. 

10.3. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal com descrição do objeto e quantidade discriminada e 

acompanhada da requisição dos mesmos. 

10.4. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da contratada, tendo ciência 

que as certidões de regularidade fiscal apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas no prazo de 

seus vencimentos. 

 

11. DA VIGENCIA DA CONTRATAÇÃO 

11.1. O Prazo de Vigência será de até 12 (doze) meses, a partir de sua data e assinaturas prorrogável nos 

termos da legislação vigente. 

 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições estabelecidas na nota de empenho serão 

aplicadas as penalidades previstas no Decreto 26.851/2006 publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 

103/2005, pag. 05 a 07 e alterações posteriores que regulamentaram a aplicação das sanções administrativas 

previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/2002.   

 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto 

e, ainda: efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes 

no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: 

marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade. 

13.2. A Contratada se obriga a não subcontratar, total ou parcialmente o fornecimento do objeto deste Termo 

de Referência. 

13.3. É vedada a participação de consorcio, uma vez que o objeto a ser adquirido não é considerado de alta 

complexidade ou vulto. 

13.4. Os casos omissos ficarão a critério da Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri/PA para esclarecimentos e 

dirimir as dúvidas. 

13.5. A contratada deverá prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados relacionados com 

as características dos produtos fornecidos;  

13.6.  A contratada deverá executar, fielmente, as entregas de acordo com as requisições expedidas, não se 

admitindo modificações sem prévia consulta e concordância da Contratante.  

13.7. A Contratada se obriga a executar os serviços de entrega dos produtos de acordo com os prazos e critérios 

estipulados, em dias, local e quantidade determinados, de acordo com suas necessidades. 

13.8. A fiscalização e aceitação do objeto serão do órgão responsável pelos atos de controle e administração do 

contrato decorrente do processo de licitação, 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; 

13.9. 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. Não serão aceitos produtos cujas condições de armazenamento e transporte não sejam 

satisfatórias; 
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