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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DA APRESENTAÇÃO: 

Este documento foi elaborado com base nas normas legais vigentes, constituindo peça 

integrante e inseparável do procedimento licitatório, com fulcro no objeto discriminado adiante, 

para o atendimento das necessidades do Município de Marituba/PA. Por esta razão, este Termo 

de Referência, parte integrante do Instrumento Convocatório, tem como escopo orientar a 

contratação do objeto, estabelecendo exigências, procedimentos e rotinas para o correto 

seguimento do certame e para o cumprimento da obrigação esperada. 

 

2. DO FUNDAMENTO LEGAL: 

Inicialmente, merece apresentar o que dispõe o Art. 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal:  

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

(...) 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo 

de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 

pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 

lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 

econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” 

Corroborando com a Carta Magna vem a Lei de Licitações nº 8.666/1993, em seu Art. 

1º, parágrafo único:  

“Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, 

compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos 

da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as 

fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia 

mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios.” 

Visto isto, para cumprimento do Princípio Administrativo da Legalidade, norteador dos 

atos praticados pela Administração Pública, deve o pretenso procedimento licitatório obedecer 

aos seguintes diplomas legais: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal 

nº. 10.024, de 20 de setembro de 2019 - Pregão Eletrônico, Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006 – Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Lei n° 8.078 

de 1990 - Código de Defesa do Consumidor e, subsidiariamente, a Lei Federal n° 8.666, de 21 

de junho de 1993 - Lei de Licitações e Contratos. 
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Com base nisto, dada a possível necessidade da contratação do objeto deste Termo de 

Referência, com fulcro, ainda, na justificativa apresentada neste instrumento, resta-nos 

imperioso proceder com a pretensa licitação, para atingimento da finalidade pretendida e, por 

consequência, satisfação do interesse público. 

 

3. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 

O município de Marituba/PA, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE, possui 103,214 km² de extensão territorial e uma população estimada em 133.685 

(cento e trinta e três mil seiscentos e oitenta e cinco) habitantes, que utilizam dos serviços 

públicos essenciais, garantidos constitucionalmente a qualquer cidadão. 

Os materiais de que trata este Termo de Referência destinam-se a aquisição do material 

que será para atender as competições e os eventos esportivos realizados pela Secretaria 

Municipal de Esporte e Lazer e Secretaria Municipal de Educação, assim como os treinos 

oferecidos as crianças e adolescentes do Município, e para apoio de atletas do Município que 

participarem de competições em outras localidades. 

Considerando a necessidade de obter regular andamento de trabalho desenvolvido em 

toda Administração Pública, requer iniciativas de disponibilização de materiais esportivos que 

se caracterizam como essenciais pra realização das tarefas desportivas da Secretaria Municipal 

de Esporte e Lazer, logo a realização destas possibilitam a interação e a socialização entre os 

atletas e a população a serem envolvidas, pois o incentivo a pratica esportiva é importante para 

o bem estar da comunidade, promove a inclusão social e é fundamental para a melhoria da 

qualidade de vida da população em geral. Assim sendo, o presente Termo de Referência tem 

por objetivo definir o conjunto de elementos que nortearão o procedimento licitatório para a 

contratação de empresa no ramo pertinente. 

A aquisição visa ampliar o acesso ao esporte para a população dos municípios através 

de um processo de ensino aprendizagem, que venha a possibilitar vivências múltiplas nas 

modalidades em questão, mas que este aprendizado técnico não tenha um fim em si mesmo, ou 

seja, este processo deve estar envolvido em todo um contexto vivido pelas crianças e 

adolescentes; 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 no projeto. 

A sugestão pedagógica referente à dimensão Educacional dos Projetos apresentados de 

Incentivo ao Esporte baseia-se em trabalhar os aspectos relacionados ao conteúdo trabalhado, 

buscando desenvolver o aluno em sua integralidade. É importante que se faça os seguintes 

questionamentos: “o que saber? ” (dimensão conceitual); “como fazer?” (dimensão 

procedimental); e “como deve ser?” (dimensão atitudinal), visando alcançar os objetivos 

educacionais estabelecidos. O quadro a seguir apresenta exemplos de como aplicar os 

conhecimentos relacionados às três dimensões, de acordo com Darido et all (2001): 

 

Dimensão Conceitual 

O que saber 

Dimensão Procedimental 

Como fazer 

Dimensão Atitudinal 

Como deve ser 
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1- Conhecer as 

transformações por que 

passou a sociedade em 

relação aos hábitos de vida 

(diminuição do trabalho 

corporal em função das novas 

tecnologias) e relacioná-las 

com as necessidades atuais de 

atividade física. 

 

2- Conhecer as mudanças 

pelas quais passaram as 

modalidades esportivas. Por 

exemplo, que o futebol era 

jogado apenas na elite no seu 

início no país, que o voleibol 

mudou as suas regras em 

função da TV. 

 

3- Conhecer os modos 

corretos da execução de 

vários exercícios e práticas 

corporais cotidianas, tais 

como: levantar um objeto do 

chão, sentar-se à frente do 

computador, realizar um 

exercício abdominal 

adequadamente. 

1- Vivenciar e adquirir 

alguns fundamentos básicos 

dos esportes, danças, 

ginásticas, lutas, capoeira. 

Por exemplo, praticar a ginga 

e a roda da capoeira.  

 

2- Vivenciar diferentes 

ritmos e movimentos 

relacionados às danças, como 

as danças de salão, regional e 

outras.  

 

3- Vivenciar atividades 

lúdicas 

como jogos e brincadeiras 

1- Valorizar o patrimônio de 

jogos e brincadeiras do seu 

contexto histórico e social 

(regionalidade). 

 

2- Respeitar os adversários, os 

colegas e resolver os problemas 

com atitudes de diálogo e não 

violência.  

 

3- Predispor a participar de 

atividades em grupos, 

cooperando e interagindo.  

 

4- Reconhecer e valorizar 

atitudes não preconceituosas 

quanto aos níveis de habilidade, 

gênero, religião e outras. 

 

Por sua vez, no intuito de permitir um melhor gerenciamento das aquisições, sem 

prejuízo da economia de escala e da eficiência dos recursos aplicados, com o objetivo de atender 

às demandas desta Municipalidade, considerando as normas veiculadas pelo Art. 15, Inciso II 

da Lei nº 8.666/93, Arts. 2º e 50 da Lei 9784/99, justifica-se o Registro de Preços quando, pelas 

características do bem ou serviço: 

a) houver necessidade de contratações frequentes; 

b) quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas; 

c) quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para 

atendimento a mais de um órgão ou entidade; 

d) quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo 

a ser demandado pela Administração, nos termos do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013, 

e do Decreto Municipal nº 794-A, de 03 de dezembro de 2021. 

A Adoção do Sistema de Registro de Preços - SRP justifica-se quando, em razão das 

características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes (art. 3º, I do 

Decreto nº 7.892/2013 e art. 3º, I do Decreto Municipal nº 794-A/2021), permitindo, desta 
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forma, a possibilidade de maior economia de escala na aquisição de produtos ou serviços para 

o período de até um ano, visando o aumento da eficiência administrativa e a celeridade da 

contratação. 

Além disto, considerando ainda a natureza dos itens a serem adquiridos, que guardam 

relação entre si – respaldado em entendimento pacificado pelo Tribunal de Contas da União 

(Acórdão nº 5.260/2011-1ª Câmara e Acórdão nº 861/2013 Plenário) e primando pela eficiência 

no Serviço Público – mostra-se pertinente a aquisição de alguns itens através de lotes, 

organizados de forma lógica e mercadológica, conforme discriminado neste Termo de 

Referência. 

A adoção da tal medida se faz adequada e imperiosa para padronizar as rotinas deste 

órgão, padronizar em características e qualidade os itens que guardam relação estrita entre si, 

assim como evitar o aumento excessivo do número de contratados, o que impediria o bom 

gerenciamento das contratações administrativas. 

A utilização desta ferramenta de agrupamento, inclusive, encontra respaldo no Decreto 

nº 7.892/2013, Art. 8º, § 1º e § 2º e no Decreto Municipal nº 794-A/2021, Art. 7º, § 1º e § 2º, 

ao ponto que reconhece a necessidade de trazer, não apenas mais competitividade ao certame, 

mas evitar a contratação de mais de uma empresa para a execução de uma mesma obrigação, 

em uma mesma localidade, para assegurar a responsabilidade contratual e o princípio da 

padronização. É primordial, porém, agrupar os itens de forma técnica e mercadológica. 

É certo que este formato de organização do objeto a ser licitado visa aumentar o 

desconto oferecido pelas empresas licitantes devido ao ganho de escala na satisfação dos itens 

licitados de forma agrupada, bem como facilitar e otimizar a gestão dos contratos, pois, caso os 

itens sejam divididos entre vários licitantes, qualquer atraso por parte de quaisquer deles 

comprometerá todo o planejamento e a prestação dos serviços públicos essenciais. 

Tal entendimento, inclusive, encontra suporte em decisão do Colendo Tribunal de 

Contas da União - TCU, como se vê no excerto abaixo: 

‘5. É legítima a adoção da licitação por lotes formados com elementos 

de mesma característica, quando restar evidenciado que a licitação por 

itens isolados exigirá elevado número de processos licitatórios, 

onerando o trabalho da administração pública, sob o ponto de vista do 

emprego de recursos humanos e da dificuldade de controle, colocando 

em risco a economia de escala e a celeridade processual e 

comprometendo a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração. 

(...) 

Analisando o feito, anotou o relator a pertinência da representação, 

“haja vista não ser a matéria, como visto, pacífica no âmbito do TCU, 

de sorte que, de certa maneira, enseja a análise de situações concretas, 

para que se possa concluir se houve, ou não, afronta à competitividade 

do certame”. No caso vertente, em que 16 lotes contemplaram 107 

itens, o relator consignou que a adoção da licitação por itens isolados 

exigiria “elevado número de procedimentos para seleção”, o que 

“tornaria bem mais oneroso o trabalho da administração pública, sob 

o ponto de vista do emprego de recursos humanos e da dificuldade de 
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controle, de sorte que poderia colocar em risco a economia de escala 

e a celeridade processual, comprometendo a seleção da proposta mais 

vantajosa para a administração”. 

(...) 

“diante das peculiares circunstâncias do presente caso concreto (...) a 

licitação por itens isolados poderia trazer indesejáveis riscos à 

administração pública, mostrando-se adequado, pois, o agrupamento 

desses itens em lotes, com elementos de mesma característica.”. 

(Acórdão 5301/2013-Segunda Câmara, TCU 009.965/2013-0, relator 

Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, 3.9.2013.) 

Destarte, a futura e eventual contratação de itens correlatos de um mesmo contratado 

favorece a rotina da Unidade, diante de eventuais descompassos decorrentes da satisfação dos 

itens por diferentes empresas, uma vez que lidar com um único contratado diminui o custo 

administrativo de gerenciamento de todo o processo de contratação, a saber: fornecimento, 

entrega, suporte, validade, vida útil e garantia, dentre outras coisas. 

Portanto, com o objetivo de resguardar o interesse público, atender a coletividade e 

manter a continuidade dos serviços públicos essenciais a manutenção do bem comum, 

imperiosa é a presente licitação.   

 

4. OBJETO: 

4.1. Registro de preço para futura e eventual aquisição do material que será para atender 

as competições e os eventos esportivos realizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 

e Secretaria Municipal de Educação, assim como os treinos oferecidos as crianças e 

adolescentes do Município, e para apoio de atletas do Município que participarem de 

competições em outras localidades. 

 

5. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO: 

5.1. Para atendimento das necessidades do Município de Marituba/PA, o objeto a ser 

contratado seguirá as especificações detalhadas no quadro abaixo: 

 

LOTE 1 - MATERIAL ESPORTIVO 

Item Descrição do Produto Unid. Educação Esporte 
Quant. 

Total 

1 

Antena para rede de vôlei em fibra de vidro 

com 1,80m de comprimento e 10 mm de 

diâmetro, pintada com faixas de 10 cm de 

largura, em cores contrastantes, 

preferencialmente vermelho e branco. 

Par 70 30 100 

2 
Apito classic, 100% abs de alto impacto 

potência sonora; 115 db.  
Unid. 140 40 180 

3 
Apito para mesário de plástico 

cronometrista 
Unid. 140 40 180 

4 
Bandeira para arbitro de futebol, em nylon 

florescente, cabo de PVC e punho de EVA. 
Par 10 30 40 
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5 

Bomba para encher bola, com tecnologia 

double action, enchimento nos dois 

sentidos; contém mangueira e duas agulhas. 

Unid. 140 40 180 

6 

Calibrador caneta em aço, calibrador para 

medir pressão em bolas e possibilita 

medição nas unidades em libras tamanho de 

15 cm. 

Unid. 140 30 170 

7 

Cartão para arbitragem de futebol de campo 

composição em PVC rígido 0,7 mm caixa 

com 03 unidades . 

Kit 80 40 120 

8 Colchonete para ginástica 40 x 80 cm Unid. 100 100 200 

9 

Cronometro progressivo caixa 

termoplástica, pulseira termoplástica, visor 

em acrílico, atm 5, prova d, água. Garantia 

de 1 ano e manual em português funções: 80 

voltas de memória (laprecor). 02 alarmes 

diários calendário hora real, chim 

Unid. 140 10 150 

10 Fita marcação para quadra Kit 80 40 120 

11 

Kit para Badminton com os seguintes itens: 

2 (duas) raquetes para Badminton em 

alumínio e grafite com encordoamento e 

tensão da corda de 18-20 lbs. 03 Petecas 

para badminton. Capa para transporte do kit. 

Garantia do Fabricante 

Kit 140 5 145 

12 
Luva para goleiro futebol de campo com 

palma 100 % em látex 
Unid. 50 100 150 

13 

Mesa própria para a pratica do Mesabol. 

Características: Mesa dobrável em formato 

de maleta com alça para transporte, tampo 

de ABS na cor azul, pés de alumínio com 

regulagem de altura para terrenos 

irregulares, varetas para sustentação e 

estabilização da mesa. Resistente à agua e 

oxidação. Peso: aproximadamente 12kg, 

Tamanho fechada: 1m x 0.5m x 16cm, 

Tamanho aberta: 1m x 1m x 85cm. 

Unid. 70 5 75 

14 

Nadadeira para natação; composta de 100% 

silicone, média, flexível; do tipo fechada 

para maior estabilidade e firmeza; dotada 

dereforço nas laterais e semi-rígida para não 

permitir dobraduras nem perda de 

flexibilidade; com garantia do fabricante 

para defeitos defabrica e de desgastes 

prematuros. Tamanho P; Tamanho M; 

Tamanho G; Tamanho GG; 

Par 140 20 160 
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15 

ÓCULOS DE NATAÇÃO: Óculos para 

natação; adulto tipo máscara para ampliar o 

campo de visão; para ser utilizado em 

competição, natação ou treinamento em 

águas abertas no mar; ventosa de neoperene 

mais silicone; lentes de 100% 

policarbonato, anti-fog, película anti-

embaçante; proteção UVA e UVB;tiras de 

100% silicone; presilhas com 100% polix; 

moldura de policarbonato; clips de 100% 

policarbonato; com lentes incolor; tamanho 

único; embalado em estojo acrílico 

individual. 

Unid. 140 10 150 

16 

Placar de mesa com marcação de 7 sets até 

31 pontos, pino para trava no sistema 

cavalete, dobrável, portátil tipo pasta; 

medidas (38x21X40) cm  

Unid. 80 20 100 

17 

PRANCHA ESPORTIVA PARA 

NATAÇÃO: Prancha para natação; feita em 

E.V.A; com dimensão aproximadamente 

de: 32x28x3 cm; cores diversas. 

Unid. 140 10 150 

18 

Protetor para poste de voleibol 

confeccionado em laminado plástico com 

espuma especial de alta densidade com 

altura de 1,80 metros pesando 05 Kg. 

Par 70 6 76 

19 

PULL BUOY: Flutuador para as pernas; 

material: EVA; tamanho aproximado: 13 x 

10 x 20cm. 

Unid. 140 20 160 

20 

Raquete de Badminton tecnologia 

NANORAY, composição: grafite, 

nanomesh + nanotubos de carbono; 

comprimento de 680 mm, encordoada, 

padrão de encordoamento: 22 x 22, peso 

com corda 88g. 

Unid. 140 5 145 

21 
Sinalizador tipo chapéu chinês em material 

plástico resistente cores diversas 
Unid. 700 500 1.200 

22 
Sinalizador tipo cone de 25 e 30cm em 

material plástico resistente cores diversas 
Unid. 700 500 1.200 

23 

Sinalizador tipo cone de 50 cm em material 

plástico resistente, refletivo, branco e 

laranja 

Unid. 700 500 1.200 

24 

Squeeze de plástico Personalizado com 

Logotipo da secretaria e Prefeitura de 

Marituba, tampa de bico 500 ml 

Unid. 30.000 100 30.100 

25 
Tatame de encaixe (dentado) confeccionado 

em E.V.A., siliconizado, superfície 
Peças 700 500 1.200 
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impermeável e antiderrapante, com 

espessura de 3,0 cm, medindo 

aproximadamente 95 cm X 95 cm. 

26 
Touca de Silicone para Iniciação a Natação 

e Hidroginástica Unissex. 
Unid. 140 20 160 

      

LOTE 2 - BOLAS ESPORTIVAS 

Item Descrição do Produto Unid. Educação Esporte 
Quant. 

Total 

27 

Bola de beach soccer oficial tam; 68/70 cm 

peso 410 a 440 g, laminado pu pró, 

construção termotec, câmara 6d, sistema de 

forro termofixo, camada interna neogel, 

processo extra dupla colagem, miolo 

cápsula sis. 

Unid. 80 50 130 

28 

Bola de handebol h1l, tamanho de 50 a 52 

cm, peso 290 a 330 gr. laminado pu pró, 

construção costurada à mão, câmara 6d, 

sistema de forro triaxial, camada interna 

evagel, miolo cápsula sis, selo IHF. 

Unid. 80 20 100 

29 

Bola de handebol h2l, tamanho de  54 a 56 

cm,  peso 325 a 375 gr. laminado pu pró, 

construção costurada à mão, câmara 

airbility, sistema de forro triaxial, camada 

interna evacel, miolo removível, selo IHF. 

Unid. 80 20 100 

30 

Bola de handebol h3l, tamanho de  58 a 60 

cm, peso 425 a 475 gr. aminado pu pró, 

construção costurada à mão, câmara 

airbility, sistema de forro triaxial, camada 

interna evacel, miolo removível, selo IHF. 

Unid. 80 20 100 

31 
Bolinha de Tênis de Mesa DHS D40+1 

estrela, cx com 100 unidades 
Caixa 10 2 12 

32 

Bola de basquete confeccionada em 

laminado de microfibra, com 8 gomos 

matrizados, 75/77 cm peso 580/620 g. 

Câmara airbility, miolo cápsula sis, sistema 

de forro termofixo, selo FIBA/NBB. 

Unid. 80 10 90 

33 

Bola oficial de basquetebol tam; 75/78 cm, 

600 a 650 g câmara butil matrizada em 

borracha miolo removível. 

Unid. 80 10 90 

34 

Bola oficial de futebol de campo tamanho 

de  68,5/69,5 cm, peso de 410 a 450 gr. 

Laminado ecoknit, construção termotec, 

câmara 6D, sistema de forro termofixo, 

camada interna neotec, processo extra dupla 

colagem , miolo cápsula sis, selo FIFA. 

Unid. 50 200 250 
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35 

Bola oficial de futebol de campo tamanho 

de  68/70 cm, peso de 420 a 445 gr. 

Laminado micropower, construção 

termotec, câmara 6D, sistema de forro 

termofixo, camada interna neogel, processo 

extra dupla colagem , miolo cápsula sis. 

Unid. 50 200 250 

36 

Bola oficial de futebol de campo tamanho 

de  68/70 cm, peso de 420 a 445 gr. 

Laminado PU, construção termotec, 

câmara 6D, sistema de forro termofixo, 

camada interna neogel, processo extra dupla 

colagem , miolo cápsula sis. 

Unid. 50 200 250 

37 

Bola oficial de futebol society, tamanho de  

66/69 cm, peso 420 a 450, laminado pu, 

construção termotec, câmara 6d, sistema de 

forro termofixo, camada interna neogel, 

processo extra dupla colagem; kick off, 

miolo cápsula sis. 

Unid. 80 100 180 

38 

Bola oficial de futsal tamanho de  62,5-

63,5cm, peso 410 a 430 gr, laminado pu pró, 

construção termotec, câmara 6d, sistema de 

forro termofixo, camada interna neotec, 

processo extra dupla colagem, miolo 

cápsula sis, selo FIFA/CBFS. 

Unid. 80 120 200 

39 

Bola oficial de futsal tamanho de  62-64cm, 

peso 400 a 440 gr, laminado pu, construção 

termotec, câmara 6d, sistema de forro 

termofixo, camada interna neogel, processo 

extra dupla colagem, miolo cápsula sis. 

Unid. 80 120 200 

40 

Bola oficial de futsal tamanho de  62-64cm, 

peso 400 a 440 gr, laminado micropower, 

construção termotec, câmara 6d, sistema de 

forro termofixo, camada interna neogel, 

processo extra dupla colagem, miolo 

cápsula sis. 

Unid. 80 120 200 

41 

Bola oficial de futvôlei, tamanho  entre 68 a 

70 cm, peso entre 410 a 450 gr. Laminada 

com uma tecnologia diferenciada para um 

melhor deslize. Calibragem ideal para FT-5: 

3,0 a 4,0 libras. 

Unid. 80 10 90 

42 

Bola oficial de vôlei de areia, tamanho de 66 

a 68 cm,  peso de 260 a 280 gr. laminado 

microfibra, construção termotec, câmara 

6D, sistema de forro termofixo, camada 

interna neogel, processo extra dupla 

colagem, miolo cápsula sis. 

Unid. 80 40 120 
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43 

Bola oficial de voleibol tamanho de  65 a 67 

cm, peso de 260 a 280 gr. laminado 

microfibra, construção termotec, câmara 

6D, sistema de forro termofixo, camada 

interna neogrl, processo extra dupla 

colagem, miolo cápsula sis. 

Unid. 80 40 120 

44 

Bola oficial de voleibol tamanho de  65 a 67 

cm, peso de 260 a 280 gr. Laminada com 

uma tecnologia diferenciada para um 

melhor deslize, selo FIVB. 

Unid. 80 40 120 

      

LOTE 3 - VESTUÁRIO E UNIFORMES 

Item Descrição do Produto Unid. Educação Esporte 
Quant. 

Total 

45 

Camiseta Unisex Com Manga – Nos 

Tamanhos P, M, G, GG, EXG: malha 

helanquinha cor branca, com silk(desenho e 

inscrição diversos a definir em até 04(quatro 

cores), nas mangas, costas e frente. Mínimo 

de 05 desenhos e 05 inscrições. 

Unid. 10.000 200 10.200 

46 

AGASALHO, Jaqueta em poliéster, sem 

bolsos, fechamento com zíper, ribana no 

punho e na cintura, de 4cm a 6cm cada. Com 

os dizeres Personalizados nas costas. Com o 

brasão da Prefeitura de Marituba e logo da 

Secretaria  

Unid. 200 20 220 

47 

Colete Dupla face, com Logotipo da 

secretaria e Prefeitura de Marituba 

estampado na frente e costa de 

aproximadamente 20x20cm ou 15x15cm. 

Unid. 1.400 700 2.100 

48 

Uniforme para futebol de campo, tamanho 

P, personalizado, com camisa, calção e 

meião, contendo 17 unidades sendo 16 linha 

e 1 goleiro, tam. adulto, com detalhes em 

cor 100 % poliéster tipo dry fit. Com 

Logotipo da secretaria e Prefeitura de 

Marituba estampado na frente e costa de 

aproximadamente 20x20cm ou 15x15cm. 

Kit  200 200 400 

49 

Uniforme para futebol de campo, tamanho 

M, personalizado, com camisa, calção e 

meião, contendo 17 unidades sendo 16 linha 

e 1 goleiro, tam. adulto, com detalhes em 

cor 100 % poliéster tipo dry fit. Com 

Logotipo da secretaria e Prefeitura de 

Marituba estampado na frente e costa de 

aproximadamente 20x20cm ou 15x15cm. 

Kit  200 200 400 
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50 

Uniforme para futebol de campo, Tamanho 

G, personalizado, com camisa, calção e 

meião, contendo 17 unidades sendo 16 linha 

e 1 goleiro, tam. adulto, com detalhes em 

cor 100 % poliéster tipo dry fit. Com 

Logotipo da secretaria e Prefeitura de 

Marituba estampado na frente e costa de 

aproximadamente 20x20cm ou 15x15cm. 

Kit 200 200 400 

51 

Kit para árbitro camisa, calção e meião 

100% poliéster tipo dry fit. com Logotipo da 

secretaria e Prefeitura de Marituba 

estampado na frente e costa de 

aproximadamente 20x20cm ou 15x15cm. 

tamanhos diversos (P, M, G, GG e EG) 

Kit 35 10 45 

      

LOTE 4 - VESTUÁRIO DE ARTES MARCIAIS 

Item Descrição do Produto Unid. Educação Esporte 
Quant. 

Total 

52 

Kimono jiu-jítsu, composto de blusão 

confeccionado em tecido trançado 

tradicional (Gramatura do blusão 650 g/m²) 

com gola rígida com 6 (seis) costuras, feita 

internamente em E.V.A, e calça 

confeccionada em brim super reforçado, 

com tecido duplo da coxa até a barra 

(gramatura da calça 400 g/m²), pré-lavado / 

pré-encolhido, com variação entre 1% e 3%, 

faixa branca. Inclusão da logomarca do 

órgão solicitante com impressão por 

processo de quadricromia – silkscreen ou 

transfer, estampado nas costas (tamanho da 

logomarca 15 x 15 cm) TAMANHO M0 – 

até 5 anos. 

Unid. 35 20 55 

53 

Kimono jiu-jítsu, composto de blusão 

confeccionado em tecido trançado 

tradicional (Gramatura do blusão 650 g/m²) 

com gola rígida com 6 (seis) costuras, feita 

internamente em E.V.A, e calça 

confeccionada em brim super reforçado, 

com tecido duplo da coxa até a barra 

(gramatura da calça 400 g/m²), pré-lavado / 

pré-encolhido, com variação entre 1% e 3%, 

faixa branca. Inclusão da logomarca do 

órgão solicitante com impressão por 

processo de quadricromia – silkscreen ou 

transfer, estampado nas costas (tamanho da 

Unid. 35 20 55 
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logomarca 15 x 15 cm) TAMANHO M1 – 

até 7 anos 

54 

Kimono jiu-jítsu, composto de blusão 

confeccionado em tecido trançado 

tradicional (Gramatura do blusão 650 g/m²) 

com gola rígida com 6 (seis) costuras, feita 

internamente em E.V.A, e calça 

confeccionada em brim super reforçado, 

com tecido duplo da coxa até a barra 

(gramatura da calça 400 g/m²), pré-lavado / 

pré-encolhido, com variação entre 1% e 3%, 

faixa branca. Inclusão da logomarca do 

órgão solicitante com impressão por 

processo de quadricromia – silkscreen ou 

transfer, estampado nas costas (tamanho da 

logomarca 15 x 15 cm) TAMANHO M2 – 

até 9 anos. 

Unid. 35 20 55 

55 

Kimono jiu-jítsu, composto de blusão 

confeccionado em tecido trançado 

tradicional (Gramatura do blusão 650 g/m²) 

com gola rígida com 6 (seis) costuras, feita 

internamente em E.V.A, e calça 

confeccionada em brim super reforçado, 

com tecido duplo da coxa até a barra 

(gramatura da calça 400 g/m²), pré-lavado / 

pré-encolhido, com variação entre 1% e 3%, 

faixa branca. Inclusão da logomarca do 

órgão solicitante com impressão por 

processo de quadricromia – silkscreen ou 

transfer, estampado nas costas (tamanho da 

logomarca 15 x 15 cm) TAMANHO M3 – 

até 11 anos. 

Unid. 35 20 55 

56 

Kimono jiu-jítsu, composto de blusão 

confeccionado em tecido trançado 

tradicional (gramatura do blusão 650 g/m²) 

com gola rígida com 6 (seis) costuras, feita 

internamente em E.V.A, e calça 

confeccionada em brim super reforçado, 

com tecido duplo da coxa até a barra 

(gramatura da calça 400 g/m²), pré-lavado / 

pré-encolhido, com variação entre 1% e 3%, 

faixa branca. Inclusão da logomarca do 

órgão solicitante com impressão por 

processo de quadricromia – silkscreen ou 

Unid. 35 20 55 
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transfer, estampado nas costas (tamanho da 

logomarca 15 x 15 cm) TAMANHO A1 – 

até 1,70 m. 

57 

Kimono jiu-jítsu, composto de blusão 

confeccionado em tecido trançado 

tradicional (Gramatura do Blusão 650 g/m²) 

com gola rígida com 6 (seis) costuras, feita 

internamente em E.V.A, e calça 

confeccionada em brim super reforçado, 

com tecido duplo da coxa até a barra 

(gramatura da calça 400 g/m²), pré-lavado / 

pré-encolhido, com variação entre 1% e 3%, 

faixa branca. Inclusão da logomarca do 

órgão solicitante com impressão por 

processo de quadricromia – silkscreen ou 

transfer, estampado nas costas (tamanho da 

logomarca 15 x 15 cm) TAMANHO A2 – 

até 1,80 m. 

Unid. 35 20 55 

58 

Kimono karate, na cor branca, composto de 

jaqueta, calça e faixa branca confeccionada 

em tecido lona k12 100% algodão, com 

gramatura mínima 460 g/m², corte europeu 

(mangas e calças mais longas, ideal para 

KATA). Jaqueta com viés de 18 mm na cor 

branca em todo acabamento. Gola (lapela) 

dupla de 05 (cinco) costuras confeccionada 

em tecido composto de fios de nylon 

dispostos de maneira quadriculada (Ripstop 

ou tecido militar), calça com elástico de 35 

mm e cordão, acabamento de barra com viés 

18 mm branco. Fechamento com reforço 

para resistência e saqueira para abertura de 

pernas. Faixa confeccionada no mesmo 

tecido forrado e dublado, cor branca, pré- 

encolhido. Inclusão da logomarca do órgão 

solicitante com impressão por processo de 

quadricromia – silkscreen ou transfer, 

estampado nas costas (tamanho da 

logomarca 15 x 15 cm) TAMANHO M0 – 

até 5 anos. 

Unid. 35 20 55 
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59 

Kimono karate, na cor branca, composto de 

jaqueta, calça e faixa branca confeccionada 

em tecido lona k12 100% algodão, com 

gramatura mínima 460 g/m², corte europeu 

(mangas e calças mais longas, ideal para 

KATA). Jaqueta com viés de 18 mm na cor 

branca em todo acabamento. Gola (lapela) 

dupla de 05 (cinco) costuras confeccionada 

em tecido composto de fios de nylon 

dispostos de maneira quadriculada (Ripstop 

ou tecido militar), calça com elástico de 35 

mm e cordão, acabamento de barra com viés 

18 mm branco. Fechamento com reforço 

para resistência e saqueira para abertura de 

pernas. Faixa confeccionada no mesmo 

tecido forrado e dublado, cor branca, pré- 

encolhido. Inclusão da logomarca do órgão 

solicitante com impressão por processo de 

quadricromia – silkscreen ou transfer, 

estampado nas costas (tamanho da 

logomarca 15 x 15 cm) TAMANHO M 1 – 

até 7 anos. 

Unid. 35 20 55 

60 

Kimono karate, na cor branca, composto de 

jaqueta, calça e faixa branca confeccionada 

em tecido lona k12 100% algodão, com 

gramatura mínima 460 g/m², corte europeu 

(mangas e calças mais longas, ideal para 

KATA). Jaqueta com viés de 18 mm na cor 

branca em todo acabamento. Gola (lapela) 

dupla de 05 (cinco) costuras confeccionada 

em tecido composto de fios de nylon 

dispostos de maneira quadriculada (Ripstop 

ou tecido militar), calça com elástico de 35 

mm e cordão, acabamento de barra com viés 

18 mm branco. Fechamento com reforço 

para resistência e saqueira para abertura de 

pernas. Faixa confeccionada no mesmo 

tecido forrado e dublado, cor branca, pré- 

encolhido. Inclusão da logomarca do órgão 

solicitante com impressão por processo de 

quadricromia – silkscreen ou transfer, 

estampado nas costas (tamanho da 

logomarca 15 x 15 cm) TAMANHO M2 – 

até 9 anos. 

Unid. 35 20 55 
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61 

Kimono karate, na cor branca, composto de 

jaqueta, calça e faixa branca confeccionada 

em tecido lona k12 100% algodão, com 

gramatura mínima 460 g/m², corte europeu 

(mangas e calças mais longas, ideal para 

KATA). Jaqueta com viés de 18 mm na cor 

branca em todo acabamento. Gola (lapela) 

dupla de 05 (cinco) costuras confeccionada 

em tecido composto de fios de nylon 

dispostos de maneira quadriculada (Ripstop 

ou tecido militar), calça com elástico de 35 

mm e cordão, acabamento de barra com viés 

18 mm branco. Fechamento com reforço 

para resistência e saqueira para abertura de 

pernas. Faixa confeccionada no mesmo 

tecido forrado e dublado, cor branca, pré- 

encolhido. Inclusão da logomarca do órgão 

solicitante com impressão por processo de 

quadricromia – silkscreen ou transfer, 

estampado nas costas (tamanho da 

logomarca 15 x 15 cm) TAMANHO M3 – 

até 11 anos. 

Unid. 35 20 55 

62 

Kimono karate, na cor branca, composto de 

jaqueta, calça e faixa branca confeccionada 

em tecido lona k12 100% algodão, com 

gramatura mínima 460 g/m², corte europeu 

(mangas e calças mais longas, ideal para 

KATA). Jaqueta com viés de 18 mm na cor 

branca em todo acabamento. Gola (lapela) 

dupla de 05 (cinco) costuras confeccionada 

em tecido composto de fios de nylon 

dispostos de maneira quadriculada (Ripstop 

ou tecido militar), calça com elástico de 35 

mm e cordão, acabamento de barra com viés 

18 mm branco. Fechamento com reforço 

para resistência e saqueira para abertura de 

pernas. Faixa confeccionada no mesmo 

tecido forrado e dublado, cor branca, pré- 

encolhido. Inclusão da logomarca do órgão 

solicitante com impressão por processo de 

quadricromia – silkscreen ou transfer, 

estampado nas costas (tamanho da 

logomarca 15 x 15 cm) TAMANHO A1 – 

até 1,70 m. 

Unid. 35 20 55 
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63 

Kimono karate, na cor branca, composto de 

jaqueta, calça e faixa branca confeccionada 

em tecido lona k12 100% algodão, com 

gramatura mínima 460 g/m², corte europeu 

(mangas e calças mais longas, ideal para 

KATA). Jaqueta com viés de 18 mm na cor 

branca em todo acabamento. Gola (lapela) 

dupla de 05 (cinco) costuras confeccionada 

em tecido composto de fios de nylon 

dispostos de maneira quadriculada (Ripstop 

ou tecido militar), calça com elástico de 35 

mm e cordão, acabamento de barra com viés 

18 mm branco. Fechamento com reforço 

para resistência e saqueira para abertura de 

pernas. Faixa confeccionada no mesmo 

tecido forrado e dublado, cor branca, pré- 

encolhido. Inclusão da logomarca do órgão 

solicitante com impressão por processo de 

quadricromia – silkscreen ou transfer, 

estampado nas costas (tamanho da 

logomarca 15 x 15 cm) TAMANHO A2 – 

até 1,80 m. 

Unid. 35 20 55 

64 

Kimono de Judô, composto de jaqueta, 

calça e faixa confeccionados em tecido 

trançado médio reforçado 100% algodão 

(832 g/m linear) a jaqueta e confeccionada 

em uma única peça, com saia e com costura 

nas costas. Gola (lapela) dupla, de 06 (seis) 

costuras e calça confeccionada em tecido 

composto de fios de nylon dispostos de 

maneira quadriculada, impedindo que ele 

seja desfiado quando rasgado (Ripstop ou 

tecido militar) bem mais leves e resistentes 

que os tecidos de algodão, duplo tecido na 

coxa ate a barra e quatro reforços extras na 

cor branca. Fechamento com reforço para 

resistência, pré-encolhido e com bordados 

nas mangas e calça. Inclusão da logomarca 

do órgão solicitante com impressão por 

processo de quadricromia – silkscreen ou 

transfer, estampado nas costas (tamanho da 

logomarca 15 x 15 cm) TAMANHO M0 – 

até 5 anos. 

Unid. 35 20 55 
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65 

Kimono de Judô, composto de jaqueta, 

calça e faixa confeccionados em tecido 

trançado médio reforçado 100% algodão 

(832 g/m linear) a jaqueta e confeccionada 

em uma única peça, com saia e com costura 

nas costas. Gola (lapela) dupla, de 06 (seis) 

costuras e calça confeccionada em tecido 

composto de fios de nylon dispostos de 

maneira quadriculada, impedindo que ele 

seja desfiado quando rasgado (Ripstop ou 

tecido militar) bem mais leves e resistentes 

que os tecidos de algodão, duplo tecido na 

coxa ate a barra e quatro reforços extras na 

cor branca. Fechamento com reforço para 

resistência, pré-encolhido e com bordados 

nas mangas e calça. Inclusão da logomarca 

do órgão solicitante com impressão por 

processo de quadricromia – silkscreen ou 

transfer, estampado nas costas (tamanho da 

logomarca 15 x 15 cm) TAMANHO M 1 – 

até 7 anos.  

Unid. 35 20 55 

66 

Kimono de Judô, composto de jaqueta, 

calça e faixa confeccionados em tecido 

trançado médio reforçado 100% algodão 

(832 g/m linear) a jaqueta e confeccionada 

em uma única peça, com saia e com costura 

nas costas. Gola (lapela) dupla, de 06 (seis) 

costuras e calça confeccionada em tecido 

composto de fios de nylon dispostos de 

maneira quadriculada, impedindo que ele 

seja desfiado quando rasgado (Ripstop ou 

tecido militar) bem mais leves e resistentes 

que os tecidos de algodão, duplo tecido na 

coxa ate a barra e quatro reforços extras na 

cor branca. Fechamento com reforço para 

resistência, pré-encolhido e com bordados 

nas mangas e calça. Inclusão da logomarca 

do órgão solicitante com impressão por 

processo de quadricromia – silkscreen ou 

transfer, estampado nas costas (tamanho da 

logomarca 15 x 15 cm) TAMANHO M 2 – 

até 9 anos. 

Unid. 35 20 55 
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67 

Kimono de Judô, composto de jaqueta, 

calça e faixa confeccionados em tecido 

trançado médio reforçado 100% algodão 

(832 g/m linear) a jaqueta e confeccionada 

em uma única peça, com saia e com costura 

nas costas. Gola (lapela) dupla, de 06 (seis) 

costuras e calça confeccionada em tecido 

composto de fios de nylon dispostos de 

maneira quadriculada, impedindo que ele 

seja desfiado quando rasgado (Ripstop ou 

tecido militar) bem mais leves e resistentes 

que os tecidos de algodão, duplo tecido na 

coxa ate a barra e quatro reforços extras na 

cor branca. Fechamento com reforço para 

resistência, pré-encolhido e com bordados 

nas mangas e calça. Inclusão da logomarca 

do órgão solicitante com impressão por 

processo de quadricromia – silkscreen ou 

transfer, estampado nas costas (tamanho da 

logomarca 15 x 15 cm) TAMANHO M 3 – 

até 11 anos. 

Unid. 35 20 55 

68 

Kimono de Judô, composto de jaqueta, 

calça e faixa confeccionados em tecido 

trançado médio reforçado 100% algodão 

(832 g/m linear) a jaqueta e confeccionada 

em uma única peça, com saia e com costura 

nas costas. Gola (lapela) dupla, de 06 (seis) 

costuras e calça confeccionada em tecido 

composto de fios de nylon dispostos de 

maneira quadriculada, impedindo que ele 

seja desfiado quando rasgado (Ripstop ou 

tecido militar) bem mais leves e resistentes 

que os tecidos de algodão, duplo tecido na 

coxa ate a barra e quatro reforços extras na 

cor branca. Fechamento com reforço para 

resistência, pré-encolhido e com bordados 

nas mangas e calça. Inclusão da logomarca 

do órgão solicitante com impressão por 

processo de quadricromia – silkscreen ou 

transfer, estampado nas costas (tamanho da 

logomarca 15 x 15 cm) TAMANHO A1 – 

até 1,70 m.  

Unid. 35 20 55 
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69 

Kimono de Judô, Composto de jaqueta, 

calça e faixa confeccionados em tecido 

trançado médio reforçado 100% algodão 

(832 g/m linear) a jaqueta e confeccionada 

em uma única peça, com saia e com costura 

nas costas. Gola (lapela) dupla, de 06 (seis) 

costuras e calça confeccionada em tecido 

composto de fios de nylon dispostos de 

maneira quadriculada, impedindo que ele 

seja desfiado quando rasgado (Ripstop ou 

tecido militar) bem mais leves e resistentes 

que os tecidos de algodão, duplo tecido na 

coxa ate a barra e quatro reforços extras na 

cor branca. Fechamento com reforço para 

resistência, pré-encolhido e com bordados 

nas mangas e calça. Inclusão da logomarca 

do órgão solicitante com impressão por 

processo de quadricromia – silkscreen ou 

transfer, estampado nas costas (tamanho da 

logomarca 15 x 15 cm) TAMANHO A2 – 

até 1,80 m.  

Unid. 35 20 55 

      

LOTE 5 - FAIXAS DE ARTES MARCIAIS 

Item Descrição do Produto Unid. Educação Esporte 
Quant. 

Total 

70 

FAIXA DE KARATE – Faixa 

confeccionada em algodão nobre, lisa, sem 

tarja, com acabamento reforçado em 06 

costuras. Inclusão da logomarca do órgão 

solicitante, com etiqueta em poliéster 

bordada e confeccionada nas cores branca 

ou preta em definição de qualidade alinhada 

as informações da logomarca que serão 

inseridas com dimensões de 

aproximadamente 4 x 4 cm. Tamanhos: M0: 

60, M1: 125, M2: 175, M3: 225. (cores: 

Amarelo, Laranja, Vermelha, Verde, 

Marrom) 

Unid. 70 50 120 

71 

FAIXA DE JUDO/ JIU-JITSU – Faixa 

confeccionada em algodão nobre, lisa, sem 

tarja, com acabamento reforçado em 06 

costuras. Inclusão da logomarca do órgão 

solicitante, com etiqueta em poliéster 

bordada e confeccionada nas cores branca 

ou preta em definição de qualidade alinhada 

as informações da logomarca que serão 

Unid. 70 50 120 
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inseridas com dimensões de 

aproximadamente 4 x 4 cm. Tamanhos: M0: 

60, M1: 125, M2: 175, M3: 225. (cores: 

Cinza, Azul, Amarela, Azul, Laranja , 

Verde) 
      

LOTE 6 - REDES ESPORTIVAS 

Item Descrição do Produto Unid. Educação Esporte 
Quant. 

Total 

72 Rede de proteção, fio de seda 06 mm. M² 10.000 2.000 12.000 

73 

Rede de Tênis de Mesa, confeccionada em 

polietileno (nylon) com altura de 15,25 cm 

X 1,87 m,  cor escura (azul) com faixa 

branca na parte superior, medindo entre 7,5 

mm e 12 mm, incluindo postes-suportes e 

fixadores. 

Unid. 80 50 130 

74 

Rede para Aro de Basquete, medida oficial, 

com diâmetro entre 450 a 457 mm e 

comprimento entre 400 e 450 mm, 

confeccionada em fios de polietileno 

(nylon) de 4,0 mm, com malha de 7,0 X 7,0 

cm. 

Unid. 80 10 90 

75 

Rede para Badminton em poliéster, fio de 

poliamida torcido, banda superior em PVC 

e cabo de aço plastificado; fácil de dobrar e 

transportar, na cor marrom, acompanhada 

cabo de aço, fitas na cor branca com malha 

2cm, dimensões: 6,10 x 0,70m. 

Unid. 80 20 100 

76 

Rede para Futebol de Campo Tipo México 

(Caixote), confeccionada em polietileno 

(nylon) de filamento contínuo de 4,0 mm, 

com malha de 16 x 16 cm, na cor branca, 

medindo 7,50 m de comprimento X 2,50 m 

de altura, profundidade superior e inferior 

de 1,80 m. 

Unid. 20 30 50 

77 

Rede para Futebol de Campo, 

confeccionada em polietileno (nylon) de 

filamento contínuo de 4,0 mm, com malha 

de 16 x 16 cm, na cor branca, medindo 7,50 

m de comprimento X 2,50 m de altura, 

profundidade superior  de 0,80 m e inferior 

de 1,80 m. 

Unid. 20 30 50 

78 

Rede para Futebol Society, em medidas 

oficiais, confeccionada em nylon de 

filamento contínuo de 4,0 mm, com nós, 

malha de aproximadamente 16 cm x 16 cm, 

Unid. 20 30 50 
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na cor branca, medindo 5,20 m de 

comprimento por 2,30 m de altura e 

profundidade de 1,5 m. 

79 

Rede para Futsal, confeccionada em 

polietileno (nylon) de filamento contínuo de 

4.0 mm, malha de 12 x 12 cm, na cor branca, 

medindo entre 3,0 e 3,20 m de 

comprimento, entre 2,0 m a 2,20 m de 

altura, com profundidade inferior de 1,0 m e 

superior de 0,48 m. 

Unid. 140 20 160 

80 

Rede para Voleibol, confeccionada em 

polietileno (nylon), de filamento contínuo 

de 2,0 mm, medida oficial, com 02 faixas 

em lona de algodão nº 800 (superior e 

inferior), com malha de 10 X 10 cm, 

comprimento mínimo de 9,50 m, com 

largura/altura de 1,0 m, acompanhada por 

corda de nylon ou seda branca, medindo 12 

m de comprimento e 5,0 mm de espessura. 

Unid. 80 20 100 

      

LOTE 7 - MEDALHAS E TROFÉUS 

Item Descrição do Produto Unid. Educação Esporte 
Quant. 

Total 

81 
Medalhas de honra ao mérito - tam: 4,5 cm, 

de bronze 
Unid. 1.400 500 1.900 

82 
Medalhas de honra ao mérito - tam: 4,5 cm, 

de ouro 
Unid. 1.400 500 1.900 

83 
Medalhas de honra ao mérito - tam: 4,5 cm, 

de prata 
Unid. 1.400 500 1.900 

84 
Medalhas de honra ao mérito - tam: 7 cm, 

de bronze 
Unid. 1.400 500 1.900 

85 
Medalhas de honra ao mérito - tam: 7 cm, 

de ouro 
Unid. 1.400 500 1.900 

86 
Medalhas de honra ao mérito - tam: 7 cm, 

de prata 
Unid. 1.400 500 1.900 

87 

Troféu grande com base em polímero cones 

metalizados em forma de pirâmide, 

estatueta metalizada a escolher, plaqueta em 

latão para gravação, tam. 65 a 75 cm. 

Unid. 500 200 700 

88 

Troféu médio com base em polímero cones 

metalizados  em forma de pirâmide, 

estatueta metalizada a escolher, plaqueta em 

latão para gravação, tam. 40 a 50 cm. 

Unid. 500 200 700 

89 
Troféu pequeno com base em polímero, 

cones metalizados em forma de pirâmide, 
Unid. 500 200 700 
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estatueta metalizada a escolher, plaqueta em 

latão para gravação, tam. 20 a 30 cm. 

90 

Troféus personalizados com vidro e MDF, 

fixado com presilhas de metal, com medidas 

de 80 cm  

Unid. 500 200 700 

91 

Troféus personalizados com vidro e MDF, 

fixado com presilhas de metal, com medidas 

de 60 cm  

Unid. 500 200 700 

92 

Troféus personalizados com vidro e MDF, 

fixado com presilhas de metal, com medidas 

de 40 cm  

Unid. 500 200 700 

93 

Medalha personalizada, Medalha honra ao 

mérito. Medalha fundida em relevo ou com 

formato desejado: dourado, niquelado e 

bronzeado, esmaltadas e com fita de 

gorgorão ou Cetim, tamanhos aproximados 

de 6-9 cm a até 3 cores 

Unid. 500 200 700 

      

LOTE 8 - MATERIAL PARA ESPORTE RADICAL 

Item Descrição do Produto Unid. Educação Esporte 
Quant. 

Total 

94 

Shape de madeira para skate fabricado com 

lâminas de maple canadense extra leve, 

furação extremamente precisa de bases, 

concave médio, para as modalidades street e 

bowl. 7.50" (POLEGADAS) 

Unid. 60 10 70 

95 

Shape de madeira para skate fabricado com 

lâminas de maple canadense extra leve, 

furação extremamente precisa de bases, 

concave médio, para as modalidades street e 

bowl. 7.75" (POLEGADAS) 

Unid. 60 10 70 

96 

Shape de madeira para skate fabricado com 

lâminas de maple canadense extra leve, 

furação extremamente precisa de bases, 

concave médio, para as modalidades street e 

bowl. 8.00" (POLEGADAS) 

Unid. 60 10 70 

97 

Shape de madeira para skate fabricado com 

lâminas de maple canadense extra leve, 

furação extremamente precisa de bases, 

concave médio, para as modalidades street e 

bowl. 8.25" (POLEGADAS) 

Unid. 60 10 70 

98 

Shape de madeira para skate fabricado com 

lâminas de maple canadense extra leve, 

furação extremamente precisa de bases, 

concave médio, para as modalidades street e 

bowl. 8.5O" (POLEGADAS) 

Unid. 60 10 70 
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99 

Truck para skate com base composta em 

material forjado, Perfurações precisas das 

bases, parafuso central e prisioneiro de aço, 

parafuso central vazado, altura média, trave 

em liga de alumínio de alta resistência, para 

a modalidade street e bowl. Tamanho 

129mm 

Unid. 60 20 80 

100 

Truck para skate com base composta em 

material forjado, Perfurações precisas das 

bases, parafuso central e prisioneiro de aço, 

parafuso central vazado, altura média, trave 

em liga de alumínio de alta resistência, para 

a modalidade street e bowl. Tamanho 

139mm 

Unid. 60 20 80 

101 

Truck para skate com base composta em 

material forjado, Perfurações precisas das 

bases, parafuso central e prisioneiro de aço, 

parafuso central vazado, altura média, trave 

em liga de alumínio de alta resistência, para 

a modalidade street e bowl. Tamanho 

146mm. 

Unid. 60 20 80 

102 

Truck para skate com base composta em 

material forjado, Perfurações precisas das 

bases, parafuso central e prisioneiro de aço, 

parafuso central vazado, altura média, trave 

em liga de alumínio de alta resistência, para 

a modalidade street e bowl. Tamanho 

149mm. 

Unid. 60 20 80 

103 

Truck para skate com base composta em 

material forjado, Perfurações precisas das 

bases, parafuso central e prisioneiro de aço, 

parafuso central vazado, altura média, trave 

em liga de alumínio de alta resistência, para 

a modalidade street e bowl. Tamanho 

169mm.  

Unid. 60 20 80 

104 

Rolamento para skate com retentor de 

esferas de nylon para maior resistência e 

velocidade, pré-lubrificados com 

lubrificante exclusivo, protetor de borracha 

único, sem contato, removível para limpeza 

fácil e menos atrito, para a modalidade street 

e bowl. 

Unid. 60 100 160 

105 

Lixa para skate antiderrapante grão 80, auto 

adesiva com cola especial de longa duração, 

emborrachada, para a modalidade street e 

bowl. 

Unid. 60 50 110 
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106 

Roda para skate em poliuretano e uretano de 

alta resistência à abrasão, dureza 99A, para 

a modalidade street e bowl. Tamanho 52 

mm 

Unid. 140 60 200 

107 

Roda para skate em poliuretano e uretano de 

alta resistência à abrasão, dureza 99A, para 

a modalidade street e bowl. Tamanho 53 

mm 

Unid. 140 60 200 

108 

Roda para skate em poliuretano e uretano de 

alta resistência à abrasão, dureza 99A, para 

a modalidade street e bowl. Tamanho 54 

mm 

Unid. 140 60 200 

109 

Roda para skate em poliuretano e uretano de 

alta resistência à abrasão, dureza 99A, para 

a modalidade street e bowl. Tamanho 55 

mm 

Unid. 140 60 200 

110 

Roda para skate em poliuretano e uretano de 

alta resistência à abrasão, dureza 99A, para 

a modalidade street e bowl. Tamanho 56 

mm 

Unid. 140 60 200 

      

LOTE 9 - MATERIAIS DIVERSOS 

Item Descrição do Produto Unid. Educação Esporte 
Quant. 

Total 

111 

PAINEL de LED para contar tempos e 

marcar pontos em atividades esportivas e 

competições, com visor de tempo, pontos e 

sets ou faltas. Também com função relógio 

com hora, data e temperatura. Acompanha 1 

Painel LedTime SPORTS X3, 1 Controle 

Wi (Anatel 1143-15-6217) bateria inclusa, 1 

Controle com fio WireControll, 1 Sirene 

Externa, 1 Fonte Bi-volt. Especificações: 

Visor: 8 dígitos de 2,5”/6,35cm e 2 dígitos 

de 2”/5,08cm com total de 271 LEDs SMD. 

Dimensões: 42 x 25 x 4 cm, pesando 800 g 

e com visualização em até 25 metros. 

Unid. 20 5 25 

      

LOTE 10 - CALÇADOS ESPORTIVOS 

Item Descrição do Produto Unid. Educação Esporte 
Quant. 

Total 

112 
Chuteira Adulto - Modalidade Campo 

(TAMANHOS VARIADOS) 
Par 100 200 300 

113 
Chuteira Adulto - Modalidade Futsal 

(TAMANHOS VARIADOS) 
Par 100 200 300 
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114 
Chuteira Adulto - Modalidade Society 

(TAMANHOS VARIADOS) 
Par 100 200 300 

115 
Chuteira Infantil - Modalidade Campo 

(TAMANHOS VARIADOS) 
Par 100 200 300 

116 
Chuteira Infantil - Modalidade Society 

(TAMANHOS VARIADOS) 
Par 100 200 300 

117 
Chuteira Infantil- Modalidade Futsal 

(TAMANHOS VARIADOS) 
Par 100 200 300 

118 

Tênis de alta performance, de Corrida 

Unissex, de origem nacional, composto de 

Cabedal em tecido knit com a tecnologia 

HYPERSOX. Solado com borracha 

GRIPPER PLUS e GRIPPER, com 

tecnologia Flow de amortecimento, DROP 

de 8mm, altura do cano baixo, pisada neutra, 

fechamento em cadarço, pesando 273g 

(Peso referente à numeração 40) e de origem 

nacional. (Numerações de 34 - 44) 

Par 100 150 250 

      

LOTE 11 - PESOS 

Item Descrição do Produto Unid. Educação Esporte 
Quant. 

Total 

119 Peso de 1 kg Unid. 75 50 125 

120 Peso de 2 kg Unid. 75 50 125 

121 Peso de 3 kg Unid. 75 50 125 

122 Peso de 4 kg Unid. 75 50 125 

123 Peso de 5 kg Unid. 75 50 125 

124 Peso de 10 kg Unid. 75 50 125 

 

5.2. A aquisição visa ampliar o acesso ao esporte para a população dos municípios 

através de um processo de ensino aprendizagem, que venha a possibilitar vivências múltiplas 

nas modalidades em questão, mas que este aprendizado técnico não tenha um fim em si mesmo, 

ou seja, este processo deve estar envolvido em todo um contexto vivido pelas crianças e 

adolescentes; 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 no projeto. 

Promover a cultura esportiva, da atividade física e do lazer, e assim, contribuir para o 

desenvolvimento integral do indivíduo. 

Proporcionar a criança e adolescente um estilo de vida ativo, garantindo o acesso à 

prática esportiva, permitindo a participação de todos, possibilitando um processo de inclusão 

social. 

 Conhecer a realidade das crianças e adolescentes e destacar a importância da 

participação deste na vida esportiva e avaliativa de seu potencial.  
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 Possibilitar a cultura esportiva, com a finalidade de formar cidadão crítico, criativo e 

protagonista.  

 Propiciar o entendimento sobre as modalidades apresentadas neste projeto como 

processo de ensino aprendizagem para todos como meio de ensino e não só com o fim de 

descobrir atletas com potencial para a prática do esporte de rendimento;  

 Estimular a competição e a disputa vistas como conteúdo de uma ação pedagógica. 

 

6. DA LICITAÇÃO: 

6.1. Recomenda-se pela utilização da modalidade Pregão, em sua forma Eletrônica, com 

Sistema de Registro de Preço, do tipo Menor Preço. 

6.1.1. O Órgão Gerenciador do Registro de Preços será a Secretaria Municipal de 

Administração. 

6.1.2. O(s) Órgão(s) atendido(s) por esta Ata de Registro de Preços, conforme 

detalhamento no painel de itens, são: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 

6.2. O critério de julgamento se aplicará por lote. 

6.3. Os preços médios cotados pela Administração serão adotados como preço estimado 

para esta licitação.  

6.4. Com esteio na Súmula nº 247 – TCU, o critério de julgamento de menor preço por 

lote é necessário para o certame vez que, se assim não fosse, haveria prejuízo para a satisfação 

do interesse público e perda de economia de escala. 

6.4.1. A justificativa para a utilização do critério de julgamento menor preço por lote é 

que a variedade de fornecedores para os itens inseridos nos pequenos grupos refletiria na perda 

de economia, já que os itens serão utilizados necessariamente em conjunto, de forma 

complementar. 

6.4.2. Justifica-se também a adoção do critério de julgamento de Menor Preço por Lote 

pelo fato de que individualizar a compra de itens sobrecarrega a administração pública e 

encarece o produto final, enquanto que, se o objeto é o lote, os licitantes possuem margem de 

negociação maior por estarem comercializando quantidades maiores. 

6.4.3. Além disso, considerando que esta Administração Municipal possui um corpo de 

servidores reduzido, o gerenciamento de um contrato com todos os itens do grupo se torna 

muito mais vantajoso para a Administração, do ponto de vista de suas necessidades 

administrativas e operacionais, ampliando a qualidade na execução dos serviços desta 

Administração Municipal. 

6.4.4. Os grupos foram organizados tecnicamente, seguindo critérios lógicos e 

mercadológicos de agrupamento, a fim de que as compras atendam ao princípio da 

padronização, visando a compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho entre os 

itens, assim como condições similares de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas, 

com esteio no Art. 15, I, da Lei nº 8.666/1993. 
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6.4.5. No caso concreto, a possibilidade de haver perda da economia de escala para o 

conjunto dos itens a serem contratados se enquadra na exceção prevista na Súmula nº 247 – 

TCU. 

6.5. Poderão participar da licitação as empresas que:  

6.5.1. Desempenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Termo de 

Referência; 

6.5.2. Atendam às exigências constantes neste Termo de Referência, no Edital e nos 

seus anexos, em especial quanto à documentação requerida para sua habilitação; 

6.5.3. Cadastrem proposta comercial idônea, lisa e séria, absolutamente compatível com 

as especificações e exigências constantes no Instrumento Convocatório, quanto validade, 

prazos, preço de referência, local de entrega, dentre outras. 

6.6. No encaminhamento da Proposta Comercial, deve a Licitante anexar folders, 

prospectos e outros materiais de divulgação, bem como certidões e selos de exigência 

obrigatória, se for o caso, que permitam a análise de cada um dos produtos ofertados. 

6.7. Para fins de habilitação, deve a Licitante apresentar a seguinte documentação:  

6.7.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, que comprove(m) aptidão da proponente para desempenho de atividades 

em características, quantidades e prazos semelhantes às descritas neste Termo de Referência; 

6.7.1.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) se apresentar em nome da Licitante, com indicação 

de seu CNPJ, e fazer constar, impreterivelmente, a identificação do contratante, as 

especificações dos itens contratados, as quantidades efetivamente satisfeitas e os prazos para 

cumprimento da obrigação, consignando que foram plenamente cumpridos. 

6.7.1.2. No caso da apresentação de Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa 

jurídica de direito público, deverá constar ainda a indicação da Ata de Registro de Preços (se 

for o caso) e sua vigência, e/ou a indicação do contrato administrativo (se for o caso) e sua 

vigência contratual. 

6.7.1.3. Entende-se por características compatíveis com o objeto desta licitação a 

satisfação de itens incontestavelmente similares aos pretendidos no(s) grupo(s) e/ou item(s). 

  

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

7.1. Uma vez que o Registro de Preço denota eventual e futura contratação, pautada na 

oportunidade e conveniência da Administração, a dotação orçamentária só será informada 

quando da possível contratação, ou utilização da Ata de Registro de Preço por instrumento 

congênere permitido. 

7.2. Nas licitações para Registro de Preços não se faz necessário indicar previamente 

dotação orçamentária, a qual somente será exigida para a formalização do contrato ou outro 

instrumento hábil, conforme disposto no Art. 7º, § 2º do Decreto Federal nº 7.892/2013 e no 

Art. 6º, § 2º do Decreto Municipal nº 794-A/2021. 

 

8. DAS CONDIÇÕES PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO: 

8.1. O objeto será recebido: 
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8.1.1. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade 

com as especificações constantes do Edital e da proposta; 

8.1.2. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações 

constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 15 (quinze) dias 

do recebimento provisório; 

8.1.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo 

no dia do esgotamento do prazo; 

8.1.4. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo 

com as especificações técnicas exigidas. 

8.2. O objeto será entregue no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da expedição 

da Requisição, assinada por servidor com poderes para tal. 

8.3. Verificada falha ou imperfeição que impeça a satisfação, o recebimento ou a 

utilização do objeto do contrato nas finalidades administrativas institucionais, saná-las no prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da comunicação formal Administração. 

8.4. O objeto será satisfeito nas quantidades solicitadas através de formulário específico 

de Requisição, assinado pela chefia imediata e/ou servidor credenciado para tal. 

8.5. As solicitações dar-se-ão de acordo com as necessidades da CONTRATANTE, 

desde que dentro do prazo de vigência contratual, ou da Ata de Registro de Preços. 

8.6. Para o fiel cumprimento da obrigação, a BENEFICIÁRIA / CONTRATADA 

deverá atender obrigatoriamente toda e qualquer normatização legal e infralegal aplicável à 

atividade econômica relativa ao objeto licitado, mesmo que não conste expressamente disposto 

neste Termo de Referência. 

8.7. O objeto deverá apresentar a garantia / validade de pelo menos 90 (noventa) dias, a 

partir da data de sua entrega/execução. 

8.8. Para cumprimento da obrigação, a entrega deve satisfazer os seguintes requisitos:  

8.8.1. Material embalado e identificado, de acordo com as especificações técnicas 

mencionadas neste Termo de Referência; 

8.8.2. Perfeito acondicionamento do material, de forma que seja preservado durante o 

deslocamento, transporte, movimentação e armazenamento, se for o caso; 

8.8.3. Quantidades em conformidade com o estabelecido na Requisição; 

8.8.4. Entrega no prazo, local e horários prestos neste Termo de Referência. 

8.9. Só serão aceitos os itens, que estiverem de acordo com as especificações exigidas 

pelos órgãos de Fiscalização do Município e pelas Secretarias Requisitantes. 

8.10. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

8.11. Acatar todas as orientações do Município de Marituba, emanadas pelos fiscais, 

sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e 

atendendo às reclamações formuladas. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
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9.1. Cabe à CONTRATADA o cumprimento de todos os requisitos descritos neste 

Termo de Referência, nos termos da legislação vigente, e ainda:  

9.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação/qualificação;  

9.3. Atender, de imediato, às solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição de 

empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para a execução da obrigação;  

9.4. Responsabilizar-se, civil e criminalmente, pelos danos causados à 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução da obrigação; 

9.5. Manter junto ao CONTRATANTE um representante e/ou preposto para 

acompanhamento da obrigação. 

9.6. A CONTRATADA responsabiliza-se pelos vícios e danos decorrentes do 

cumprimento da obrigação, de acordo com o disposto no Código de Defesa do Consumidor, 

Lei nº 8.078, de 1990. 

9.7. O dever previsto no item anterior implica na obrigação de, a critério da 

Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o(s) item(s) com avarias ou defeitos. 

9.8. Responsabilizar-se por todos os recolhimentos tributários federais, estaduais e/ou 

municipais incidentes ao objeto deste Termo de Referência. 

9.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE e/ou a 

terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, em virtude de omissões e 

atos praticados por seus funcionários e prepostos, bem como pelas despesas originadas de 

infrações ou da inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em 

vigor, devendo indenizar a CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que este seja obrigado 

a fazer a esses títulos, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora. 

9.10. Responsabilizar-se, na execução do objeto deste Termo de Referência, por todas 

as despesas diretas e indiretas, tais como: salários, adicionais, vale-refeição, transporte (de 

pessoal, materiais e acessórios), estadias, encargos (sociais, fiscais, trabalhistas e 

previdenciários), seguros, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus 

empregados ou prepostos, inclusive aqueles vinculados a empresas que lhe prestarem serviço 

(distribuidoras, transportadoras etc.). 

9.11. Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às 

reclamações.  

9.12. Implementar de forma adequada o planejamento, a execução e a supervisão 

permanente da obrigação, de maneira a não interferir nas atividades do CONTRATANTE, 

respeitando suas normas de conduta. 

9.13. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições do edital, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do Contrato, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo 

entre as partes. 

9.14. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde pública e no trabalho, 

previstas nas normas regulamentadoras pertinentes.  
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9.15. A CONTRATADA deverá manter, durante a vigência do contrato, as condições 

de habilitação exigidas na licitação, comunicando ao CONTRATANTE a superveniência de 

fato impeditivo da manutenção dessas condições.  

9.16. A CONTRATADA deverá manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal 

e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de 

terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato, devendo 

orientar os empregados e colaboradores nesse sentido. 

9.17. É expressamente vedado à CONTRATADA a contratação de servidor pertencente 

ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, ativo, ou de ocupante de cargo em comissão, assim 

como de seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 2º 

grau, durante a vigência deste contrato. 

9.18. A CONTRATADA deverá fornecer, obrigatoriamente, endereço eletrônico (e-

mail) para comunicações extraoficiais e oficiais, inclusive para receber notificações. 

9.19. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no 

endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência. 

9.20. Dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE sobre qualquer 

irregularidade verificada no cumprimento da obrigação. 

9.21. Cumprir a obrigação em conformidade com o que vier a ser contratado, levando-

se em consideração todas as especificações constantes no Termo de Referência, no Edital de 

Licitação e na proposta consolidada, inclusive unidade de medida, valor unitário e demais 

pertinentes ao feito. 

9.22. A CONTRATADA será responsável pelo cumprimento da obrigação, desde a sua 

origem até o local de entrega/execução, definido neste Termo de Referência, sem quaisquer 

complementos nos preços contratado ou pagamento adicional referente a deslocamento. 

9.23. Satisfazer a obrigação no local consignado neste Termo de Referência, observando 

ainda o horário de funcionamento administrativo. 

9.24. Cumprir a obrigação apenas na presença de servidor competente, mediante 

apresentação de identificação funcional, com lotação específica na CONTRATANTE. 

9.25. Havendo desrespeito injustificado aos prazos ou de descumprimento das demais 

obrigações estabelecidas, a CONTRATADA ficará sujeita às sanções estabelecidas neste 

Termo de Referência e na legislação pertinente. 

9.26. Se após a comunicação formal a CONTRATADA se recusar, demorar, 

negligenciar ou deixar de eliminar os vícios, defeitos ou inadequações do objeto deste Termo 

de Referência, ficará sujeita às penalidades estabelecidas neste Termo de Referência e na 

legislação pertinente, podendo ainda a CONTRATANTE requisitar reparação dos eventuais 

danos e prejuízos provocados. 

9.27. Reparar, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o 

objeto deste Termo de Referência, quando se verificarem defeitos ou incorreções resultantes da 

execução/fornecimento. 

9.28. Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parte alguma do contrato. 
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10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  

10.1. Indicar os responsáveis pela gestão do contrato, aos quais competirão, na forma 

do art. 67 da Lei nº 8.666/93, a fiscalização da obrigação, através do gerenciamento e 

acompanhamento da execução do contrato durante toda a sua vigência. 

10.2. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 

contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da 

CONTRATADA em suas dependências, desde que respeitadas às normas de segurança.  

10.3. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma convencionada, 

dentro dos prazos previstos, desde que atendidas às formalidades necessárias após a aceitação 

dos serviços. 

10.4. Notificar e comunicar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada 

na execução dos serviços. 

10.5. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue em desacordo com as obrigações 

assumidas pela empresa CONTRATADA. 

10.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA.  

 

11. DA VIGÊNCIA: 

11.1. O contrato administrativo terá vigência até 31 de dezembro do ano de assinatura.  

11.2. Por se tratar de serviço de natureza essencial e continuada, o prazo de vigência 

do(s) Contrato(s) advindo(s) desta Licitação poderá ser prorrogado consoante art. 57 da Lei nº 

8.666/93. 

11.2. A Ata de Registro de Preço terá vigência improrrogável de 12 (doze) meses, a 

contar da data de sua assinatura. 

 

12. DO REAJUSTE: 

12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de 1 (um) ano, contado da data da 

apresentação das propostas na Sessão Pública. 

12.2. Após o interregno de 1 (um) ano, os preços contratados poderão sofrer reajuste, 

aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, exclusivamente para as 

obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

12.3. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA. 

12.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 1 (um) ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste, aplicável exclusivamente aos 

serviços de natureza essencial e continuada já prorrogados por Termo Aditivo. 

12.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao 

reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

12.6. A CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são 

compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da 

contratação mais vantajosa. 
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12.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado 

pela legislação então em vigor. 

12.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, a CONTRATANTE 

elegerá novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de 

apostilamento. 

12.9. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

13. DO LOCAL: 

13.1. A satisfação do objeto se dará de forma descentralizada, em mais de um endereço. 

13.2. A satisfação do objeto deste contrato administrativo se dará no Almoxarifado 

central da Prefeitura Municipal de Marituba/PA, localizado na Br 316, Km 13, s/n e no 

Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação Municipal de Marituba/PA, localizado na 

Rua Alfredo Calado, nº 553, Bairro: Mirizal – Marituba/PA. 

13.3. Caso outro horário não seja formalmente convencionado entre as partes, a 

satisfação do objeto deverá respeitar o horário de funcionamento administrativo do 

CONTRATANTE, qual seja de 9h às 14h. 

 

14. DA FISCALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL: 

14.1. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 

satisfação da obrigação, à CONTRATANTE é reservado o direito de, sem restringir a plenitude 

desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização do objeto. 

14.2. A gestão e fiscalização da prestação da obrigação será exercida por servidor(es) 

especialmente designado(s), na forma prevista na Lei 8.666/93, ao(s) qual(is) competirá dirimir 

as dúvidas que surgirem no curso da execução e que de tudo dará ciência à CONTRATANTE 

e à CONTRATADA, conforme abaixo: 

14.3. A obrigação será acompanhada e fiscalizada por um servidor formalmente 

designado pelo CONTRATANTE, doravante denominado FISCAL DO CONTRATO, com 

autoridade para exercer, como representante da Administração, toda e qualquer ação destinada 

a orientar, acompanhar e fiscalizar a execução contratual. 

14.4. Será designado ainda, facultativamente, por precaução, SUPLENTE DE FISCAL, 

a fim de que a execução do contrato não seja interrompida por qualquer intempere ocorrida com 

o servidor designado como FISCAL DO CONTRATO. 

14.5. A CONTRATANTE promoverá a fiscalização do objeto sob os aspectos 

qualitativo e quantitativo, acompanhando o desenvolvimento desta, assegurando o 

cumprimento das obrigações assumidas. 

14.6. A fiscalização da obrigação pela CONTRATANTE não exime, nem diminui a 

completa responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer inobservância ou omissão às 

cláusulas contratuais. 

 

15. DO PAGAMENTO: 
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15.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da 

Nota Fiscal / Fatura. 

15.2. A Nota Fiscal / Fatura emitida e entregue ao servidor da unidade destinatária, com 

a discriminação de cada um dos itens que compõem o objeto, deverá ser atestada pelo fiscal e 

encaminhada ao setor competente para fins de pagamento. 

15.3. A Nota Fiscal / Fatura deverá discriminar os itens do contrato administrativo ou 

da Ata de Registro de Preço, conforme o caso, constando o valor unitário e as demais 

especificações inclusas na proposta consolidada vencedora do certame; 

15.4. O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA por meio transferência 

bancária. 

15.5. Havendo erro na Nota Fiscal / Fatura, nos demais documentos que sustentam o 

pagamento ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a Nota Fiscal será devolvida 

à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que se providenciem as medidas 

sanadoras. 

15.6. No caso do item retro o prazo para pagamento, de 30 (Trinta) dias, inicia-se após 

a regularização da situação ou reapresentação da Nota Fiscal, fato esse que não acarretará em 

ônus adicional à CONTRATANTE, nem em prejuízo à execução do contrato. 

15.7. A CONTRATANTE reserva-se ao direito de, motivadamente, suspender o 

pagamento se o cumprimento da obrigação estiver em desacordo com as especificações deste 

Termo de Referência e do contrato, se for o caso. 

15.8. A CONTRATADA deverá explicitar na Nota Fiscal o nome do Banco, o número 

da agência e o número da conta corrente para realização da transação bancária de pagamento. 

15.9. A CONTRATADA deverá explicitar na Nota Fiscal / Fatura a modalidade e 

número da licitação a que faz referência, a Ata de Registro de Preço (se for o caso) e/ou o 

contrato administrativo (se for o caso). 

15.10. No momento do pagamento a CONTRATADA deve manter regularidade Fiscal 

e Trabalhista e apresentar os seguintes documentos: 

15.10.1. Nota Fiscal referente ao pagamento pretendido; 

15.10.2. Recibo de pagamento devidamente assinado; 

15.10.3. Certidão Negativa Conjunta de Débitos junto à Fazenda Nacional; 

15.10.4. Certidão Negativa de Débitos junto à Fazenda Municipal, se a CONTRATADA 

for domiciliada em Marituba/PA; 

15.10.5. Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS; 

15.10.6. Certidão Negativa de Débitos junto ao Justiça do Trabalho; 

15.10.7. Demais documentos exigidos por Lei, Decreto ou outro instrumento normativo 

municipal. 

15.11. Caso, após o devido processo legal, tenha sido aplicada a pena de multa à 

CONTRATADA, a CONTRATANTE se reserva o direito de descontar o valor da multa de 

qualquer Nota Fiscal a pagar ou crédito existente em favor daquela. 
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15.12. Com base no item acima, caso o valor da multa aplicada seja superior ao crédito 

eventualmente existente em favor da CONTRATADA, a diferença será cobrada 

administrativamente ou judicialmente, se necessário. 

15.13. Nenhum pagamento será efetuado enquanto houver pendência de liquidação de 

obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

15.14. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

15.15. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e 

obrigações, nem implicará aceitação definitiva do serviço. 

15.16. Todo e qualquer pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA, na 

forma estabelecida nos Subitens anteriores, eximindo-se a terceiros, por títulos colocados em 

cobrança, descontos, ficando estabelecido que, em hipótese alguma, aceitará tais títulos, os 

quais serão devolvidos INCONTINENTI, a pessoa jurídica que os houver apresentado. 

 

16. DAS SANÇÕES: 

16.1. Pelo inadimplemento contratual a CONTRATADA ficará sujeita às sanções 

previstas nos artigos 86 a 88 da Lei n.º 8.666/93, no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002 e demais 

legislações pertinentes, respeitado o devido processo legal, nos termos do artigo 109 da Lei 

nº8666/93; 

16.2. Quando se tratar de sansão de multa, poderão ser aplicadas à CONTRATADA 

concomitantemente as penas de advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com 

a Administração Municipal e impedimento de licitar e contratar com a Administração; 

16.3. Quando aplicada a pena de multa, está será calculada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor do contrato; 

16.4. Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados para a prestação, 

total ou parcial, do(s) serviço(s), deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente 

comprovada, quando ocorrer fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à 

vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato e de impedimento de 

sua execução por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento 

contemporâneo a sua ocorrência; 

16.5. As multas devidas e/ou prejuízos causados ao CONTRATANTE pela 

CONTRATADA serão deduzidos dos valores a serem pagos; 

16.6. A CONTRATADA inadimplente que não tiver valores a receber do 

CONTRATANTE, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para 

recolhimento da multa; 

16.7. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento será 

precedida do devido processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 

16.8. A aplicação das aludidas multas não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato; 

16.9. As penalidades serão aplicadas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal. 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
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17.1. Este Termo de Referência é parte integrante do Edital, do Contrato Administrativo 

e da Ata de Registro de Preço (se for o caso), obrigando a BENEFICIÁRIA ou CONTRATADA 

ao cumprimento de todas as suas disposições. 

17.2. Os arquivos que compõe a instrução do presente certame, inclusive aqueles 

relacionados à pesquisa mercadológica para obtenção do preço de referência, serão cadastrados, 

na oportunidade da publicação do aviso, no mural de licitações do Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará, cujo acesso é livre e público.  

 

Marituba/PA, 07 de julho de 2022. 
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