
    
  

 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETIVO 
 Aquisição de Material Esportivo para ser utilizado nas aulas práticas de Educação 
Física da Rede Municipal de Ensino e também pela Comissão Municipal de Esportes 
(CME) nas atividades realizadas com crianças e jovens, frequentadores das escolinhas 
de futsal, futebol de campo, vôlei, handebol e demais atividades desenvolvidas durante 
o ano. 
 
2. JUSTIFICATIVA 
 
Trata-se de uma contratação estratégica para a Secretaria de Educação, Cultura e 
Esportes, uma vez que a mesma realiza vários eventos e ações esportivas no decorrer 
do ano, oferecendo assim condições melhores para o treinamento dos alunos, com 
maior desempenho. A pratica de esporte faz com que se tenha maior convivência e 
respeito um pelos outros, fazendo com que reduza o estresse e aumenta a sensação de 
bem-estar, promovendo experiências construtivas de convivência, cidadania e 
consciência corporal, estimulando um estilo de vida saudável. Valor recebido por 
Transferência especial, conforme disposição do § 3° do artigo 123 da Constituição 
Estadual e normatizadas através da portaria SEF n° 321/2021.  
Processo FESPORTE 1418/2021 portaria de repasse SEF n°468/2021 
 
 
3.ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS/ITENS 
 

MATERIAL ESPORTIVO DA CME  

ITEM QTDE DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL  

1 15 

Bola de Voleibol. Produzida em Microfibra, peso de 260 a 
280g, circunferência de 65 a 67cm, 18 gomos, construção 
Termotec, câmara 6D, forro termofixo, camada interna 
Neotec, dupla colagem, miolo cápsula SIS. Aprovada pela 
FIVB. 

 
R$ 435,30 

 

 
  R$ 6.529,50 

 

 
 
 

2 15 

Bolas futsal max 1000. Termotec, PU Pro, 11 gomos, 
62,5-63,5cm de circunferência, 410-430gr de peso, 
câmara 6D, miolo cápsula SIS, aprovada pela FIFA, 0% de 
absorção de água. Camada interna Neotec. 

 
 

R$ 337,90 

    

 
 

R$ 5.068,50 

 
 

3 15 

Bolas de Futebol de Campo. Peso 410 a 450gr, 
circunferência 68-70cm, 14 gomos, confeccionada em 
PU, construção termotec, câmara 6D, forro termofixo, 
camada interna Neogel, dupla colagem, miolo cápsula 
SIS. 

 
 

R$ 272,60 

 

 
 

   R$  4.089,00 

 
 



    
  

 

4 15 

Bolas futsal max 500. Termotec, PU, 8 gomos, 62-64cm 
de circunferência, 410-440gr de peso, câmara 6D, miolo 
cápsula SIS, 0% de absorção de água. Camada interna 
Neotec. 

R$ 226,96 R$ 3.404,40  

5 20 

Bolas futsal max 200. Termotec, PU, 8 gomos, 55- 58cm 
de circunferência, 350-380 de peso, câmara 6D, miolo 
cápsula SIS, 0% de absorção de água, 
aprovada pela CBFS. 

R$ 209,30 R$ 4.186,00  

6 15 

Bolas futsal max 100. Termotec, PU, 8 gomos, 52-55cm 
de circunferência, 300-330 de peso, câmara 6D, miolo 
cápsula SIS, 0% de absorção de água. 

R$ 206,66 R$ 3.099,90  

7 15 

Bolas futsal max 50. Termotec, PU, 8 gomos, 49-52cm de 
circunferência, 250-280 de peso, câmara 6D, miolo 
cápsula SIS, 0% de absorção de água. 

R$ 214,63 R$ 3.219,45  

8 10 

Bola de basquetebol, peso 600-650gr, circunferência 75- 
78cm, feita em borracha, construção vulcanizada, 
câmara 6D, forro termofixo, miolo cápsula SIS, 0% de 
absorção de água. 

R$ 219,63 R$ 2.196,30 

 

9 10 
Bola de Borracha natural e borracha polibutadieno. – nº 
03 Diâmetro 5,8 cm, circunferência de 17,8 cm e peso 49 
g 

R$ 34,08 R$ 340,80 
 

10 30 
Bola de Borracha natural – Nº10. Construção 
Vulcanizada. Circunferência de 48-50 cm e peso 180-
200g. Miolo Cápsula SIS. 

R$ 41,79 R$ 1.253,70 
 

11 30 
Bola de Borracha natural – Nº12. Construção 
Vulcanizada. Circunferência de 57-59cm e peso 250-
270g. Miolo Cápsula SIS. 

R$ 46,06 R$ 1.381,80 
 

12 15 

Bola de Handebol. Peso 290-330gr. 32 gomos. 
Circunferência 50-52cm. Feita em PU Pró, costurada a 
mão, câmaa 6D, forro triaxial, camada interna Evacel, 
miolo cápsula SIS, Selo IHF. 

R$ 306,36 R$ 4.595,40 

 

13 10 Redes para transportar bolas Capacidade: 10 bolas 
R$ 51,35 R$ 513,50  

14    4 Bombas de Encher bolas dupla ação. R$ 52,69 R$ 210,76  

15 2 

Prancheta Tática Magnética, feita em metal, 
com acabamento em plástico. Acompanha jogo de imãs 
e canetão. Modalidade a ser definida. 

R$ 193,96 R$ 387,92 

 
 

16 10 

Cone em PVC 25cm. 

R$ 25,96 R$ 259,60 

 
 



    
  

 

17 02 

Escada de agilidade, feita em nylon, 5m de comprimento, 
10 espaços. 

R$ 123,36 R$ 246,72 

 

18 40 
Cone chapéu chinês, material: Plástico. Medidas: 
Altura: 4 cm; Diâmetro da base: 19 cm R$ 9,35 R$ 374,00 

 

19 
 

02 

Obstáculos para Treinamento de Agilidade, contendo 5 
obstáculos em medidas variadas: 15cm, 22cm, 30cm, 
38cm e 45cm, composição do material em ABS. R$ 320,00 

R$ 640,00 

 

 
 

20 04 

Cronômetro digital com função contagem de voltas 
(Lap)- 1/100. Possuir hora, data e alarme. Botões de fácil 
acesso com uma só mão. Corda para pendurar no 
pescoço. 

R$ 133,29 R$ 533,16 

 
 

21 06 

Apito modelo profissional, fabricado em plástico 
com bico revestido de silicone resistente. Amplitude 
sonora: 115 decibéis 

 

R$ 50,20 R$ 301,20 

 
 

22 02 

Par de Redes de Futebol de Salão, feita em Nylon, Fio 
6mm com Polietileno 100% virgem com tratamento U.V. 

R$ 566,53 R$ 1.133,06 

 
 

23 1 

Par de Redes de Futebol de Campo, feita em Nylon, Fio 
6mm com Polietileno 100% virgem com tratamento U.V. 

R$ 864,00 R$ 864,00 

 
 

24 1 

Rede oficial de voleibol, medindo 10 x 1,0 m, 04 faixas 
em lona confeccionada em pvc emborrachado com 
costura dupla, malha de 10 cm, fio de 4 mm de 
polietileno virgem na cor preta, quadro estrutural 
confeccionado com corda de seda 6 mme 4 ponteiras 
metálicas 

R$ 250,29 R$ 250,29 

 
 

25 10 

Kit mini band, com 3 unidades. Intensidade fraca, media 
e forte. 

R$ 58,63 R$ 586,30 

 

26 20 

Raquete Tênis De Mesa Ping Pong Emborrachada 
Profissional, Vollo Energy 1000 Modelo Avançado 

R$ 72,29 R$ 1.445,80 

 

27 100 

Bolinhas Tênis de Mesa confeccionada em celuloide ou 
plástico similar de espessura, inferior, a 0,85 mm, foscas, 
nas cores brancas, deverão pesar entre 2,67 a 2,77 
gramas e ter um diâmetro entre 39,5 e 40,5 mm. 

R$ 5,90 R$ 590,00 

 



    
  

 

28 04 

Mesa para tênis de mesa Medidas da mesa: 2,74m 
(comprimento) x 1,52m (largura) x 0,76m (altura); 
espessura da superfície de jogo 25 mm; material da 
superfície de jogo em MDP; mesa dobrável, pés de ferro 
com rodas 

R$ 2.735,73 R$ 10.942,92 

 

29 05 

Rede Retrátil Tênis De Mesa Ping Pong Até 1,80 M 
Universal. 

R$ 166,33 R$ 831,65 

 

30 10 

Jogo de peças para xadrez Jogo com 32 peças para 
xadrez em polistileno de alto impacto; nas cores 
brancas/beges e pretas; medidas mínimas: Rei: 8,6cm de 
altura e 3,5cm de base; Dama: 8,0cm de altura e 3,5cm 
de base; Bispo: 6,5cm de altura e 3,0cm de base; Cavalo: 
5,5cm de altura e base de 3,2cm; Torre: 5,3cm de altura 
e base de 3,0cm; e peão: 4,5cm de altura e base de 
2,5cm. 

R$ 84,83 R$ 848,30 

 

31 10 

Jogos de Damas estojo de madeira, com peças plásticas. 
Tabuleiro com 27 X 27 cm. 

R$ 53,43 R$ 534,30 

 

32 01 

Par de trave oficial para futsal, tubular metálica, com 
requadro, tubo 3/2mm. 

R$ 3.925,33 R$ 3.925,33 

 

33 20 

Corda de pular individual c/ manoplas. Com manoplas de 
madeira, material sisal com 2m cada uma, e 8mm de 
espessura. R$ 31,90 R$ 638,00 

 

34 03 

Cinto de tração, 4 elásticos extraforte com 1 metro de 
comprimento cada estiramento máximo do elástico: até 
3 metros. R$ 268,63 R$ 805,89 

 

35 50 

Arcos de Bambolê de Plástico 0,60 de diâmetro 
resistente. 

R$ 11,86 R$ 593,00 

 

36 15 

Peteca oficial, feita em borracha, com penas sintéticas. 

R$ 20,53 R$ 307,95 

 



    
  

 

37 01 

Par de postes para voleibol, tubo 3’, parede 2mm, com 
regulagem de altura. 

R$ 1.916,33 R$ 1.916,33 

 

 
4.  PRAZO DE ENTREGA E LOCAL DE ENTREGA 
4.1. As empresas vencedoras terão o prazo máximo de 10 dias corridos para a entrega 
do produto(s), contados a partir da data da emissão da autorização de fornecimento.  
a. Os itens devem ser entregues na Comissão Municipal de Esportes, sito na Rua 
João Hch, s/n– centro, no seguinte horário: de 7:30 às 11:30h. e das 13:30h às 17:30h, 
em dias de expediente normal, de segunda-feira a sexta-feira.  
b. A não entrega dos itens dentro do prazo ensejará à revogação deste contrato e 
a aplicação das sanções legais previstas. 
c. A entrega dos itens e a emissão da respectiva nota fiscal estão condicionadas ao 
recebimento da autorização de fornecimento ou outro documento equivalente. 
 
5. RECEBIMENTO DO SERVIÇO 
5.1. Os itens serão recebidos por servidor público responsável pela Comissão Municipal 
de Esportes para verificação da conformidade dos mesmos com as especificações e 
quantidades. 
 
6. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA 
6.1 A garantia dos itens e serviços deverá ser de no mínimo 03 (três) meses, contados a 
partir da emissão da nota fiscal. 
6.2. O fornecimento dos itens deverá ser de acordo com as especificações e condições 
estipuladas no edital.  
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
7.1 Comunicar o setor de compras, no prazo máximo de 10(dez) dias que antecedam o 
prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento, 
ressaltando que os fornecimentos dos itens serão solicitados de acordo com as 
necessidades da administração pública.  
7.2. Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte, os itens deste 
Termo de Referência, em que se verifiquem quaisquer danos, bem como, providenciar 
a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação 
que lhe for entregue oficialmente.  
7.3. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes dos 
serviços a serem licitados. 
7.4. Assumir totalmente os custos de entrega dos itens no local especificado. 
7.5. Obedecer rigorosamente às especificações descritos neste termo,  
 
8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:  
8.1. Assegurar-se do bom fornecimento dos itens, verificando sempre a qualidade dos 
mesmos. 
8.2. Assegurar-se de que os preços apresentados mensalmente são os preços 
contratados e ofertados pela CONTRATADA. 



    
  

 

8.3. Fiscalizar, através do Gestor do Contrato, o cumprimento das obrigações 
contratuais pela CONTRATADA. 
8.4. Prestar esclarecimentos necessários, atinentes ao objeto desta contratação, que 
venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 
8.5. Designar formalmente o fiscal de contrato. 
8.6. Cumprir e fazer cumprir todos os prazos e condições estabelecidos neste Termo de 
Referência. 
8.7. Proceder ao pagamento à contratada após atesto do Fiscal do Contrato na nota 
fiscal/fatura, nas condições estabelecidas no contrato. 
8.8. Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais, resguardada 
a defesa prévia.  
 
9. DA SUBCONTRATAÇÃO  
9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 
10. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  
10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 
verificação da conformidade da prestação de serviços e da alocação dos recursos 
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser 
exercido pelo gestor do contrato especialmente designado pela Secretaria de educação 
cultura e esportes. 
10.2. Quaisquer exigências da fiscalização da contratante inerentes ao objeto do 
presente Termo de Referência deverão ser prontamente atendidas pela contratada sem 
qualquer ônus para a contratante.  
 
11. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO  
11.1. A CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias após a 
entrega do material e recebimento definitivo mediante a emissão e apresentação da 
nota fiscal de acordo com os termos do art. 40, inciso XIV, alínea “a” da Lei n 8666/9. 
contados do atesto da Nota Fiscal pelo setor de licitações. 

11.1.1 - A proponente participante deverá manter como condição para 
pagamento, durante toda a execução da ata de registro de preços, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

11.1.2 - Como condição para pagamento deverão ser apresentadas juntamente 
com a nota fiscal/fatura, todas as certidões constantes da habilitação, item 06, deste 
edital, dentro do prazo de validade, nos termos do art. 55, inciso XIII, da Lei de 
Licitações.  

11.1.3 - O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o 
“recebimento definitivo” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.  

11.1.4 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta 
ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
contratante. 



    
  

 

11.2 - A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida de acordo com os valores unitários e totais 
discriminados na Cláusula do contrato, para o CNPJ indicado na autorização de 
fornecimento.   
11.3 - O arquivo “.xml” das notas fiscais eletrônicas deverá ser encaminhado 
obrigatoriamente no seguinte e-mail: notas@pinheiropreto..sc.gov.br para seu devido 
pagamento. 
11.4 - Os pagamentos far-se-ão através de crédito em conta corrente bancária da 
licitante vencedora, a partir da data final do período de adimplemento a que se referir. 
 
12. DA MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO  
12.1. O presente REGISTRO DE PREÇOS será realizado utilizando-se da modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
13 VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO 
13.1 conforme valores médios calculados dos orçamentos que seguem em anexo.  
 
14 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
14.1 A indicação da dotação orçamentaria ficara a cargo da contabilidade  
 
15 Prazo de vigência do contrato 
15.1 Até doze meses a contar da assinatura da ata de registros de preços. 

 
 
 
 

Karina Chiarani Faccin 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES 
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