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ESTADO DO MARANHA O
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES,LAZER E JUVENTUDE
Rua Níve! Médio, s/n", CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1. Registro de Preços para eventual, futura e parcelada contratação de empresa para forne
cimento de materiais esportivos diversos para atender as necessidades do Município de Buri
ticupu/MA.
2. JUSTIFICATIVA
2.1 A Contratação pretendida justifica-se na presente aquisição de materiais esportivos a im
prescindível necessidade de atendimento às atividades de ensino, práticas esportivas, competições e
os eventos realizados e apoiados pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Educa
ção, Cultura e Desenvolvimento Social, trabalho, e Economia Solidária do Município de Buriticu
pu/MA. Tendo em vista a necessidade em promover o desenvolvimento do esporte em todas as suas
dimensões (escolar, participação e rendimento) e atender a demanda da comunidade para a prática
regular de esporte e atividade física objetivando a melhoria da qualidade de vida dos munícipes.
2.2. Justificamos a aquisição do objeto pelo interesse público presente na necessidade da uti
lização de materiais esportivos pela Secretária de Esportes, Lazer e Juventude desta Administração
Pública Municipal, visando incentivar à prática de esportes, proporcionando melhor qualidade de
vida aos munícipes com realização de competições e eventos realizados e apoiados por esta secreta
ria. Os materiais requisitados serão para atender as comunidades em suas práticas esportivas e em
eventos esportivos organizados por esta secretaria, tendo como uma das finalidades promover a vi
vência esportiva para crianças e adolescentes do município, através de práticas esportivas.
2.3. Faz-se necessária a presente aquisição dos materiais a fim de compor e recompor o es
toque das unidades participantes, subsidiando as atividades e eventos esportivos que são de respon
sabilidade da Secretaria Municipal de Desportos e Lazer. Considerando a natureza do objeto, não é
possível definir previamente o quantitativo a ser demandado, por esse fato optamos pelo Sistema de
Registro de Preços - SRP.
2.4. Aquisição do objeto visa atender futuras e eventuais necessidades desta secretaria, vi
sando oferecer um conjunto de brinquedos educativos e materiais esportivos, por meio dos quais
profissionais possam realizar atividades lúdicas, físicas e educacionais, trabalhar o desenvolvimento
psicomotor das crianças, atendendo ainda as necessidades dos CRAS, sendo utilizados nos grupos
de crianças e adolescentes pertencentes aos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, e
demais programas desenvolvidos.
2.5. É importante e necessário a contração de empresa para o fornecimento de materiais es
portivos diversos, afim de atender e dar continuidade ao desenvolvimento dos trabalhos na rede
educacional. A referida aquisição deste objeto, visa ampliar o acesso ao esporte para aos alunos da
rede educacional municipal através de um processo de ensino e aprendizagem, que venha a possibi
litar vivências múltiplas nas práticas esportivas.
2.6. Tendo em vista que irão proporcionar aos alunos conhecimento e experiência acerca dos
esportes, e a prática esportiva os ajudarão na qualidade de vida. Faz-se necessário para organização
de jogos escolares e materiais para aulas práticas de educação física. Outro ponto é que a prática de
esportes afasta crianças e adolescentes das drogas, aumenta a capacidade cognitiva do aluno, traz
benefícios consideráveis à saúde e gera cooperação e socialização, o que consequentemente contri
buirá para a prevenção de problemas sociais. Por isso é tão importante a aquisição desses itens es
portivos.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N“ 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES,LAZER E JUVENTUDE
Rua Nível Médio, s/n", CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
3. VALOR MÉDIO
3.1 . O preço considerado como estimativa para o Registro de Preços do objeto do presente Termo
de Referência foi determinado com base em pesquisas realizadas através do Sistema Eletrônico
Banco de Preços Com base em tal procedimento, foi estimado o valor total de RS 1.277.584,61
(Um milhão e duzentos e setenta e sete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um
centavos).
3.2. Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos, observando o seguinte:
> COTA EXCLUSIVA - Até R$ 80.000,00 para as empresas enquadradas como Microempresa - ME e Empresa de Pequeno Porte - EPP. nos termos do Artigo 48 Inciso 1 da Lei
Complementar n® 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de
agosto de 2014.
> COTA RESERVADA - correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades
totais do objeto, destinado à participação de empresas enquadradas como Microempresas ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Com
plementar n° 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto
de 2014;
> COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO - correspondente a 75% (setenta e cinco por cen
to) das quantidades totais do objeto, destinado à participação dos interessados que atendam
aos requisitos previstos no edital;
3.3. A critério da administração pública e em observância ao artigo 49, incisos 11 e III, da Lei Fede
ral n° 123/2006, não aplicará o disposto acima mencionado, quando:
a) Não houver um mínimo de 3 (três) prestadores de serviços competitivos enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de
cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; e
b) O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno
porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou
complexo do objeto a ser contratado.
3.4. Nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar n° 123/2016, com redação dada pela
Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014 e do Artigo 8 parágrafo 2° do Decreto Federal
n' 6.204/2007 revogado pelo Decreto Federal
8.538/2015. não havendo participação de ME e
EPP será admitida participação de empresa de maior porte
4. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
COTA EXCLUISVA A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE
V. TOTAL
UNIDADE QUANT. V. UNIT.
ITEM
DESCRIÇÃO
01

Antena para voleibol, confeccionada em
aço, com 1.80 m de altura nas cores ver-

Par

90

R$ 8.176,50

R$ 90.85

C ^
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N“ 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES,LAZER E JUVENTUDE
Rua Nível Médio,s/n°, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
melho e branco, peso: 900 g.
Apito, material plástico, aplicação esporte,
tipo profissional, tamanho médio, com
bolinha que não trava em contato com a
características
saliva
ou
agua.
adicionais com dedal, cor preta, tipo fox.
Tamanho 40.

Unidade

140

R$41.96

R$ 5.874.40

Unidade

100

R$ 275,50

R$ 27.550.00

Unidade

350

R$ 13.07

R$ 4.574,50

Unidade

40

R$ 48.76

R$ 1.950,40

Pacote

12

R$ 54,96

R$ 659.52

Unidade

140

R$ 118,06

R$ 16.528.40

Pacote

20

R$ 55.25

R$ 1.105.00

09

Bola de tênis de mesa abs branca. Compo
sição: fibra de acetato peso e medidas cor:
branca
0.003
peso:
tamanho: 40 mm dimensões: 4,00 x 4,00 x
4.00

Unidade

120

R$5,86

R$ 703.20

10

Bola de voleibol de praia oficial. Especifi
cação: confeccionada com microfibra, cir
cunferência: 65-67 cm, peso: 260-280 g.
12 gomos câmara airbility. miolo removí
vel e lubrificado.

Unidade

130

R$ 114,03

R$ 14.823.90

Unidade

130

R$ 126,97

R$ 16.506.10

Unidade

650

R$ 104,55

R$ 67.957,50

02

03

04

05
06

07

08

11

12

Aro de basquete oficial tipo cesta de basquete.
Bambolê em plástico resistente. Especifi
cação: diversas cores, tamanho: aproxima
damente 67 cm de diâmetro x 20 mm espessura.
Bastão de madeira de 1,30 m para prática
esportiva
Blocos de encaixe, pet com 150 peças,
para atividades com o público infantil
Bola de Beach soccer oficial. Especifica
ção: confeccionada em PU, circunferência
61-69 cm. peso: 421-450 g. 18 gomos câmara butil.
Bola de tênis. Dimensões 65mm de circun
ferência. pacotes com 3 unidades.

Bola oficial de basquete, especificação:
matrizada. composição em borracha, peso
aproximado: 650-650 g, circunferência:
75-78 cm. rebaixo nos frisos para melhor
ajuste ás mãos. design inovador, câmara
butil. miolo removível.
Bola oficial de futebol de campo. Especifi
cação: costurada à mão. 32 gomos. Peso
aproximado; 410 a 450g. circunferência;
68 a 70 cm. câmara airbility. Miolo Slip
System removível e lubrifleado.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
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13

14

15

16

17

19

20

Bola oficial de fulsal adulto. Especifica
ção: Composição PU. peso aproximado;
410 a 440g. circunferência; 61 a 64 cm,
costurada em microfibra impermeável con
feccionada em microfibra e com 32 gomos. forte e resistente. Slip System remo
vível e lubrificado. para facilitar a regulagem de peso e dentro da câmara airbility.
Boia oficial de futsal infantil. Especifica
ção: Composição; PU. Peso aproximado;
350-380 g. circunferência; 61 a 64 cm,
costurada em microfibra impermeável con
feccionada em PU e com 32 gomos. forte e
resistente, com miolo Slip System removí
vel e lubrificado, para facilitar a regulagem
do peso e do ar dentro da câmara airbility.
Bola oficial de handebol feminino. Especi
ficação: costurada ou matrizada com 32
gomos, confeccionada com PVC. Circun
ferência 54-56 cm, 325-400 gramas, câma
ra airbility com miolo embutido e lubrificado.
Bola oficial de handebol infantil. Especifi
cação: costurada ou matrizada, com 32
gomos, confeccionada com pvc. Circunfe
rência 49-51 cm 230-270 gramas, câmara
airbility e miolo embutido e lubrificado.
Bola oficial de handebol masculino. Espe
cificação: costurada ou matrizada. com 32
gomos. confeccionada com PVC. Circun
ferência 58-60 cm. Peso: 425-475 gramas,
câmara airbility e miolo embutido e lubrificado.
Bola oficial de vôlei. Especificação:
Composição em PU, peso aproximado;
260-280 g, circunferência; 65-67 cm. com
18 gomos, câmara airbility - miolo Slip
System removível e lubrificado. Constru
ção matrizada, aprovada pela confederação
brasileira de vôlei(CBV).
Bomba de ar para bolas. Especificação;
material plástico, bico de metal com tubo
flexível.
Chuteira com travas. Especificação: trava
curta, revestida em material resistente,

Unidade

370

R$ 98.37

R$36.396.90

Unidade

200

R$ 74,80

RS 14.960,00

Unidade

130

R$ 84.00

R$ 10.920.00

Unidade

130

RS 78.04

RS 10.145.20

Unidade

130

RS 101,83

RS 13.237,90

Unidade

240

RS 109,27

RS 26.224.80

Unidade

85

RS 31.24

RS 2.655.40

Par

250

RS 103,40

RS 25.850.00

própria para os gramados e os campos de
terra, tamanho: 30 ao 43 br.
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21

Chuteira futebol Society. Especificação:
Tipo: Society. Trava: trava fixa. Cabedal:
material sintético. Entressoía em EVA.
Solado em borracha. Tamanhos variados
de 35 a 46.

Par

250

R$ 104.13

R$ 26.032.50

22

Colchonete para ginástica revestido em
napa CICAP- densidade aglomerado AG
100

Unidade

30

R$ 46.79

R$ 1.403.70

23

Coletes duas faces: coletes para futebol.
Composição 100% poHéster. Laterais com
elástico. Dimensões aproximadas: 45 cm
por 56 cm (largura x altura). Cores a serem
definidas posterionuente.

Unidade

200

R$ 35.60

R$ 7.120.00

Unidade

160

R$ 63.07

R$ 10.091.20

Unidade

180

R$ 10.93

R$ 1.967,40

KIT

20

R$ 59.84

R$ 1.196,80

Unidade

20

R$ 40.43

R$ 808.60

Unidade

132

R$ 46,00

R$ 6.072.00

Unidade

6

R$ 25.92

R$ 155.52

Unidade

70

R$ 204.35

R$ 14.304.50

Jogo

57

R$ 1.040.86

R$ 59.329.02

Unidade

40

R$ 1 10.06

R$ 4.402.40

24

25

26

27

28

29
30
31

32

Cone grande. Especificação: altura 75 cm,
diâmetro do topo de 5.5 cm e de base de
31.5 cm, com abertura no topo de 3 cm
para colocação de suporte base removível
em borracha, possui rebaixo à 4 cm do
topo. Base com encaixe próprio para colo
cação da base octogonal. Base octogonal
mede 4 lados de 33 cm e 4 lados de 8 cm.
A distância entre o maior lado e seu oposto
é de 44 cm. Peso aproximado do produto
de 3.5 kg.
Cone pequeno tipo chapéu chinês. Especi
ficação: material plástico, 19 cm de diâme
tro. 50 cm de altura. 4 cores: azul. ama
relo. branco e vermelho.
Conjunto de Faixa Elástica-kit, Largura: 3
cm- Comprimento: 18 cm. Conteúdo da
Embalagem: - 3 Faixas Elásticas.
Corda 14mm resistente de 10 mts, para
"campeonato de cabo de guerra'’
Cronometro digital de mão com relógio,
precisão de 1/100 de segundo, calendário,
alarme, contagem regressiva e bateria lítio,
à prova d'água tipo botão.
Dado grande de pontos feito de plástico,
para sorteios em campeonatos esportivos
Disco de arremesso em aço 1 kg
Equipagem completa de futebol feminino
tipo jogo de equipagem para futebol de
campo. 20 peças.
Fantoche de boneco, utilizado na mão, pa
ra entretenimento do público infantil nas
práticas esportivas

ítl
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33

Fila para marcação para vôlei de praia. Kit
contendo 2 fitas de 8 m. 02 fítas de 16 m,

Unidade

40

R$ 205.96

R$ 8.238.40

Unidade

50

R$ 143.24

R$7.162.00

Caixa

20

R$ 52.53

R$ 1.050.60

Unidade

60

R$ 33.04

R$ 1.982.40

Unidade

102

R$ 26.16

R$ 2.668.32

Unidade

180

R$ 72.52

RS 13.053.60

Unidade

190

R$ 79,22

R$ 15.051.80

Caixa

15

R$ 74,56

RS 1.118.40

04 hartes de metal para fixação na areia.
Material PVC: largura da fita 5 cm.
Jogo de bingo, com 75 bolas Produto Le
gal e Originai! Globo Tamanho No 3
Grande Material: Metal Cromado Medi

34

35

36
37
38

39

40

das: Altura (32.5 cm) x Largura (23 cm)
Duas hastes de sustentação, com 25 cm de
altura. Tabuleiro tamanho No 3 (30cm x
44cm X 0.5 cm), Feito com placa de fibra
de madeira com a numeração (de 1 até 75)
em silk-screen 75 Bolinhas de Madeira
Tamanho No 3. Diâmetro de 21 mm Nu
meradas e Letradas de 01 até 75.
Jogo de boliche em caixa. Material: Plásti
co Altura do pino: 16/22cm polegadas Di
âmetro da esfera.: 7/lOcm polegadas. O
pacote inclui: 10 Pinos de Boliche 2 Bolas
De Boliche.
Jogo de cartas tipo baralho, material plás
tico.
Jogo de cartões vermelho e amarelo.
Jogo de damas. Especificação: modelo
estojo, com trilha no verso, tabuleiro. 24
peças.
Jogo de dominó tradicional. Caixa com
material em plástico resistente, com 28
peças em osso, cor: branco
Jogo de equilíbrio em madeira terremoto
para o público infantil, cx c/ 60 peças

41

Jogo de memória, tipo "racha-cuca". caixa
c/ 40 peças, p/ o público infantil

Caixa

20

RS 25.99

R$ 519.80

42

Jogo de .xadrez. Especificação: material de
madeira com 40 peças com aproximada
mente 6 cm, tabuleiro dobrável medindo
29xm X 29cm.

Unidade

200

RS 96,44

RS 19.288.00

43

Jogos de montar tipo ‘'blocos”, em caixa
c/64 peças de plástico, p/ o público infantil

Caixa

20

RS 34.83

RS 696.60

44

Kit badminton. conjunto de 02 raquetes
em fibra e 02 petecas em nylon.

Unidade

100

RS 53.98

RS 5.398.00

45

Medalha para premiação esportiva na cor
dourada diâmetro da medalha 0,6 mm, pin
tada na cor ouro.(ínio. magnésio e cobre),
vem com fita, largura: lOmm.

Cai.xa

700

RS 7.88

RS 5.516.00
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46

47

48

49

50

Medalha para premiação esportiva na cor
prata diâmetro da medalha 0,6 mm, pinta
da na cor prata, (ínio, magnésio e cobre),
vem com fita, largura; lOmm.
Medalha para premiação esportiva, diâme
tro da medalha 0,6 mm, pintada na cor
bronze,(ínio, magnésio e cobre), vem com
fita, largura: lOmm.
Mesa de tênis. Especificação: material de
madeira compensado, cor azul, medidas
oficiais: 2,75xl,52x 0,76mm.
Par de redes de futebol Society. Especifi
cação: material seda, fio 03, medindo
2,30x5,70.
Peso de ferro 3kg para arremesso no atle
tismo

Unidade

700

R$ 7.82

R$ 5.474.00

Unidade

700

R$ 7.69

R$ 5.383,00

Unidade

50

R$ 1.293,1 1

R$ 64.655,50

Par

70

R$ 260,00

R$ 18.200,00

Unidade

40

RS 79,35

R$3.174,00

51

Peso de ferro 4kg para arremesso no atle
tismo

Unidade

50

R$ 56,99

R$ 2.849,50

52

Peso de ferro 5kg para arremesso no atle
tismo

Unidade

50

R$81,53

R$ 4.076,50

Unidade

60

R$ 26.17

R$ 1.570,20

Caixa

130

R$ 58,46

R$ 7.599,80

Unidade

100

R$ 42,44

R$ 4.244.00

Unidade

50

R$ 271,29

R$ 13.564,50

Par

80

R$ 347.98

R$ 27.838,40

Par

80

R$212,03

R$ 16.962.40

Par

100

R$ 254,55

R$ 25.455.00

53
54

55

56

57

58

59

Petecas para badminton. Especificação:
material de cortiça, peso aproximado 10 g,
corpo náilon, comprimento 0,62x0,70 mm.
Quebra cabeça tradicional tipo jogo.
Raquete de tênis de mesa. Especificação:
revertida em madeira e borracha, dimen
sões (a X 1 x p) 25,5 cm x 15cm 1 cm; peso
160g.
Rede badminton. Especificação: Composi
ção poliéster, fio de poliamida torcido,
banda superior em PVC, cabo de aço plas
tificado, dimensões 6,10 m de comprimen
to X 0,70 de altura.
Rede futebol de campo profissional tipo
México, 4mm, malha trançada de 16x16
cm, nos cerrados. Especificação: Compo
sição: polipropileno seda com proteção
UV. Dimensões (1 x a x p). 7,5x2,5x2m
Rede para futebol Society 4mm, malha
traçada de 12x12 cm nós cerrados. Especi
ficação: Composição: polipropileno seda,
com proteção UV com dimensões (1 x a x
p) 5.00x2.30x0,90.
Rede para futsal oficial tipo México 4mm,
malha trançada de 12x12 cm, nos cerrados.
Especificação: Composição: polipropileno
seda com proteção UV, dimensões:
3,20x2.10x2.10 m.
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60

Rede para vôlei oficial, dimensões 10,00 x
1,00 m. com 4 faixas, 5 cm de largura.

Unidade

82

R$ 259,36

R$21.267.52

61

Sacos para transportar boias, tipo rede em
fio de seda ou nylon 2mm, com capacida
de para 10 bolas de futebol com circunfe
rência de cada bola aproximadamente: 6468.

Unidade

45

R$ 40,67

R$ 1.830.15

62

Troféus com 45-70 cm altura, base 10-15
de largura x 15 de altura com estatueta,
aproximadamente, confeccionado em plás
tico injetado poliestireno, com modelo,
fonnato e cores a definir.

Unidade

180

R$ 296.80

R$ 53.424,00

63

Troféus com 60-75 cm altura, base 15-20
de largura x 15 de altura com estatueta,
aproximadamente, confeccionado em plás
tico injetado poliestireno, com modelo,
formato e cores a definir.

Unidade

180

R$ 423,59

R$ 76.246,20

64

Troféus com 75-80 cm altura, base 15-20
de largura x 15 de altura com estatueta,
aproximadamente, confeccionado em plás
tico injetado poliestireno, com modelo,
fonnato e cores a definir.

Unidade

180

R$ 400,87

R$ 72.156,60

Unidade

180

R$ 149,42

R$ 26.895.60

Unidade

70

R$ 241,64

RS 16.914.80

65

66

Troféus para jogos escolares tipo placa.
Especificação; material plástico, acrílico
ou vidro, cor dourada (ouro), medindo(A
x L)0.50 cm X 0,15.
Uniforme esportivo completo para arbitro
e bandeirinhas, diversos tamanhos e cores.

VALOR TOTAL

RS 991.208,85

COTA RESERVADA A PARTICIPAÇAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE 25%(VINTE E CINCO POR CENTO).
UNIDADE QUANT
V. UNIT.
V. TOTAL
ITEM
DESCRIÇÃO
67

68

69

Equipagem completa de futebol masculino
tipo jogo de equipagem para futebol de
campo. 20 peças.
Troféus com 130 cm altura, base 15-22 de
largura x 15 de altura com estatueta, apro
ximadamente. confeccionado em plástico
injetado poliestireno, com modelo, formato
e cores a definir.
Troféus com 90-1.20 cm altura, base 18-20
de largura x 15 de altura com estatueta,
aproximadamente, confeccionado em plásti
co injetado poliestireno, com modelo, for
mato e cores a definir.

Jogo

23

RS 1.071,13

RS 24.635,99

Unidade

45

RS 569,56

RS 25.630.20

Unidade

45

RS 473,95

R$ 21.327,75

VALOR TOTAL

RS 71.593,94
0
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ITEM
70

71

72

COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO 75%(SETENTA E CINCO POR CENTO)
UNIDADE QUANT. V. UNIT.
V. TOTAL
DESCRIÇÃO
Equipagem completa de futebol masculino
tipo jogo de equipagem para futebol de
campo. 20 peças.
Troféus com 130 cm altura, base 15-22 de
largura x 15 de altura com estatueta, apro
ximadamente, confeccionado em plástico
injetado poliestireno, com modelo, forma
to e cores a definir.
Troféus com 90-1.20 cm altura, base 18-20
de largura x 15 de altura com estatueta,
aproximadamente, confeccionado em plás
tico injetado poliestireno, com modelo,
formato e cores a definir.

Jogo

69

R$ 1.071,13

R$ 73.907,97

Unidade

135

R$ 569,56

R$ 76.890,60

Unidade

135

R$ 473,95

R$ 63.983,25

VALOR TOTAL

R$214.781,82

VALOR TOTAL ESTIMADO RS 1.277.584,61 (Um milhão e duzentos e setenta e sete mil,
quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos).
4.1. Segue abaixo itens e quantitativos, bem com descrição dos Órgãos / Entidades e suas
atribuições perante o presente Sistema de Registro de Preços - SRP, em conformidade com os
Incisos III e IV do Art. 2° do Decreto Federal n® 7.892/2013 e posteriores alterações.
4.1.1 - ÓRGÃO GERENCIADOR: GABINETE DO PREFEITO;
4.1.2 - ÓRGÃO PARTICIPANTE 1: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E
JUVENTUDE;
ITEM

DESCRIÇÃO

Antena para voleibol, confeccionada em aço, com 1,80 m de altura
nas cores vermelho e branco, peso: 900 g.

UNIDADE QUANTIDADE
Par

20

Unidade

40

Aro de basquete oficial tipo cesta de basquete.

Unidade

10

4

Bambolê em plástico resistente. Especificação: diversas cores, ta
manho: aproximadamente 67 cm de diâmetro x 20 mm espessura.

Unidade

30

0

Bola de Beach soccer oficial. Especificação: confeccionada em
PU, circunferência 61-69 cm, peso: 421-450 g. 18 gomos câmara
butil.

Unidade

30

6

Bola de tênis de mesa abs branca. Composição: fibra de acetato
e
branca
medidas
cor:
0,003
peso:
peso
tamanho: 40 mm dimensões: 4,00 x 4,00 x 4,00

Unidade

20

1

2

material
Apito,
plástico,
aplicação
esporte,
tipo
profissional, tamanho médio, com bolinha que não trava em contato
com
a
saliva
ou
características
água.
adicionais com dedal, cor preta, tipo fox. Tamanho 40.

j
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7

Bola de voleibol de praia oficial. Especificação: confeccionada
com microfibra, circunferência: 65-67 cm, peso: 260-280 g. 12
gomos câmara airbüity, miolo removível e lubrificado.

Unidade

50

8

Bola oficiai de basquete, especificação: matrizada, composição em
borracha, peso aproximado: 650-650 g, circunferência: 75-78 cm,
rebaixo nos frisos para melhor ajuste ás mãos, design inovador,
câmara butil, miolo removível.

Unidade

10

9

Bola oficial de futebol de campo. Especificação: costurada à mão.
32 gomos. Peso aproximado; 410 a 450g. circunferência; 68 a 70
cm. câmara airbüity. Miolo Slip System removível e lubrificado.

Unidade

500

10

Bola oficial de futsal adulto. Especificação: Composição PU. peso
aproximado; 410 a 440g. circunferência; 61 a 64 cm, costurada em
microfibra impermeável confeccionada em microfibra e com 32
gomos, forte e resistente, Slip System removível e lubrificado, para
facilitar a regulagem de peso e dentro da câmara airbüity.

Unidade

250

11

Bola oficial de futsal infantil. Especificação: Composição; PU.
Peso aproximado; 350-380 g. circunferência; 61 a 64 cm, costura
da em microfibra impermeável confeccionada em PU e com 32
gomos, forte e resistente, com miolo Slip System removível e lu
brificado, para facilitar a regulagem do peso e do ar dentro da câmara airbüity.

Unidade

100

12

Bola oficial de handebol feminino. Especificação: costurada ou
matrizada com 32 gomos, confeccionada com PVC. Circunferência
54-56 cm, 325-400 gramas, câmara airbüity com miolo embutido e
lubrificado.

Unidade

50

13

Bola oficial de handebol infantil. Especificação: costurada ou ma
trizada, com 32 gomos, confeccionada com pvc. Circunferência
49-51 cm 230-270 gramas, câmara airbüity e miolo embutido e
lubrificado.

Unidade

50

14

Bola oficial de handebol masculino. Especificação: costurada ou
matrizada, com 32 gomos, confeccionada com PVC. Circunferên
cia 58-60 cm. Peso: 425-475 gramas, câmara airbüity e miolo em
butido e lubrificado.

Unidade

40

15

Bola oficial de vôlei. Especificação: Composição em PU, peso
aproximado: 260-280 g, circunferência: 65-67 cm,com 18 gomos,
câmara airbüity - miolo Slip System removível e lubrificado.
Construção matrizada. aprovada pela confederação brasileira de
vôlei(CBV).

Unidade

100

16

Bomba de ar para bolas. Especificação; material plástico, bico de
metal com tubo flexível.

Unidade

20

17

Chuteira com travas. Especificação: trava curta, revestida em ma
terial resistente, própria para os gramados e os campos de terra,
tamanho: 30 ao 43 br.

Par

200

V)

\a]

●Kl
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18

Chuteira futebol Society. Especificação: Tipo: Society. Trava:
trava fixa. Cabedal: material sintético. Entressola em EVA. Solado
em borracha. Tamanhos variados de 35 a 46.

Par

200

19

Coletes duas faces: coletes para futebol. Composição 100% poliéster. Laterais com elástico. Dimensões aproximadas: 45 cm por 56
cm (largura x altura). Cores a serem definidas posteriormente.

Unidade

100

20

Cone grande. Especificação: altura 75 cm, diâmetro do topo de 5,5
cm e de base de 31.5 cm, com abertura no topo de 3 cm para colo
cação de suporte base removível em borracha, possui rebaixo à 4
cm do topo. Base com encaixe próprio para colocação da base oc
togonal. Base octogonal mede 4 lados de 33 cm e 4 lados de 8 cm.
A distância entre o maior lado e seu oposto é de 44 cm. Peso apro
ximado do produto de 3,5 kg.

Unidade

20

21

Cone pequeno tipo chapéu chinês. Especificação: material plástico,
19 cm de diâmetro, 50 cm de altura, 4 cores: azul, amarelo, branco
e vermelho.

Unidade

50

22

Cronometro digital de mão com relógio, precisão de 1/100 de se
gundo, calendário, alarme, contagem regressiva e bateria lítio, à
prova d’água tipo botão.

Unidade

20

23

Equipagem completa de futebol feminino tipo jogo de equipagem
para futebol de campo. 20 peças.

Jogo

5

24

Equipagem completa de futebol masculino tipo jogo de equipagem
para futebol de campo. 20 peças.

Jogo

80

25

Fita para marcação para vôlei de praia. Kit contendo 2 fitas de 8 m,
02 fitas de 16 m,04 hartes de metal para fixação na areia. Material
PVC: largura da fita 5 cm.

Unidade

10

26

Jogo de cartões vermelho e amarelo.

Unidade

20

27

Jogo de xadrez. Especificação: material de madeira com 40 peças
com aproximadamente 6 cm, tabuleiro dobrável medindo 29xm x
29cm.

Unidade

20

28

Medalha para premiação esportiva na cor dourada diâmetro da me
dalha 0,6 mm. pintada na cor ouro, (ínio, magnésio e cobre), vem
com fita, largura; lOmm.

Unidade

200

29

Medalha para premiação esportiva na cor prata diâmetro da meda
lha 0,6 mm. pintada na cor prata, (ínio, magnésio e cobre), vem
com fita, largura; lOmm.

Unidade

200

30

Medalha para premiação esportiva, diâmetro da medalha 0,6 mm,
pintada na cor bronze,(ínio. magnésio e cobre), vem com fita, lar
gura; lOmm.

Unidade

200

31

Mesa de tênis. Especificação: material de madeira compensado,
cor azul, medidas oficiais: 2,75x1,52x 0,76mm.

Unidade

5
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32

Par de redes de futebol Society. Especificação: material seda, fio
03, medindo 2,30x5,70.

Par

20

33

Raquete de tênis de mesa. Especificação: revertida em madeira e
borracha, dimensões (a x 1 x p) 25,5 cm x 15cm 1 cm; peso 160g.

Unidade

10

34

Rede futebol de campo profissional tipo México, 4mm. malha
trançada de 16x16 cm, nos cerrados. Especificação: Composição:
polipropileno seda com proteção UV. Dimensões (I x a x p).
7,5x2,5x2m

Par

30

35

Rede para futebol Society 4mm, malha traçada de 12x12 cm nós
cerrados. Especificação: Composição: polipropileno seda, com
proteção UV com dimensões (1 x a x p)5.00x 2.30x0,90.

Par

30

36

Rede para futsal oficial tipo México 4mm, malha trançada de
12x12 cm, nos cerrados. Especificação: Composição: polipropile
no seda com proteção UV,dimensões: 3,20x2.10x2.10 m.

Par

30

37

Rede para vôlei oficial, dimensões 10,00 x 1,00 m,com 4 faixas, 5
cm de largura.

Unidade

20

38

Sacos para transportar bolas, tipo rede em fio de seda ou nylon
2mm,com capacidade para 10 bolas de futebol com circunferência
de cada bola aproximadamente: 64-68.

Unidade

5

39

Troféus com 130 cm altura, base 15-22 de largura x 15 de altura
com estatueta, aproximadamente, confeccionado em plástico inje
tado poliestireno, com modelo,formato e cores a definir.

Unidade

20

40

Troféus com 45-70 cm altura, base 10-15 de largura x 15 de altura
com estatueta, aproximadamente, confeccionado em plástico inje
tado poliestireno, com modelo,formato e cores a definir.

Unidade

20

41

Troféus com 60-75 cm altura, base 15-20 de largura x 15 de altura
com estatueta, aproximadamente, confeccionado em plástico inje
tado poliestireno, com modelo, formato e cores a definir.

Unidade

20

42

Troféus com 75-80 cm altura, base 15-20 de largura x 15 de altura
com estatueta, aproximadamente, confeccionado em plástico inje
tado poliestireno, com modelo,formato e cores a definir.

Unidade

20

43

Troféus com 90-1.20 cm altura, base 18-20 de largura x 15 de altu
ra com estatueta, aproximadamente, confeccionado em plástico
injetado poliestireno, com modelo, formato e cores a definir.

Unidade

20

44

Troféus para jogos escolares tipo placa. Especificação: material
plástico, acrílico ou vidro, cor dourada (ouro), medindo (A x L)
0,50 cm X 0.15.

Unidade

20

45

Uniforme esportivo completo para arbitro e bandeirinhas. diversos
tamanhos e cores.

Unidade

40

4.1.3 - ÓRGÃO PARTICIPANTE 2: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE QUANTIDADE
%
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01

Antena para voleibol, confeccionada em aço, com 1,80 m de altura
nas cores vermelho e branco, peso: 900 g.

Par

20

02

Apito,
material
plástico,
aplicação
esporte,
tipo
profissional, tamanho médio, com bolinha que não trava em contacom
a
saliva
ou
to
água,
características

Unidade

10

adicionais com dedal, cor preta, tipo fox. Tamanho 40.
03

Aro de basquete oficial tipo cesta de basquete.

Unidade

10

04

Bambolê em plástico resistente. Especificação: diversas cores,
tamanho: aproximadamente 67 cm de diâmetro x 20 mm espessura.

Unidade

60

05

Bola de Beach soccer oficial. Especificação: confeccionada em
PU, circunferência 61-69 cm, peso: 421-450 g. 18 gomos câmara
butil.

Unidade

40

06

Bola de tênis de mesa abs branca. Composição: fibra de acetato
branca
e
medidas
cor:
0,003
peso:
peso
tamanho: 40 mm dimensões: 4.00 x 4,00 x 4,00.

Unidade

30

07

Bola de voleibol de praia oficial. Especificação: confeccionada
com microfibra, circunferência: 65-67 cm, peso: 260-280 g. 12
gomos câmara airbility, miolo removível e lubrifícado.

Unidade

30

08

Bola oficial de basquete, especificação: matrizada, composição em
borracha, peso aproximado: 650-650 g, circunferência: 75-78 cm.
rebaixo nos frisos para melhor ajuste ás mãos, design inovador,
câmara butil, miolo removível.

Unidade

50

09

Bola oficial de futebol de campo. Especificação: costurada à mão.
32 gomos. Peso aproximado; 410 a 450g. circunferência; 68 a 70
cm. câmara airbility. Miolo Slip System removível e lubrifícado.

Unidade

80

10

Bola oficial de futsal adulto. Especificação: Composição PU. peso
aproximado; 410a 440g. circunferência; 61 a 64 cm, costurada em
microfíbra impermeável confeccionada em microfibra e com 32
gomos, forte e resistente, Slip System removível e lubrifícado,
para facilitar a regulagem de peso e dentro da câmara airbility.

Unidade

80

Bola oficial de futsal infantil. Especificação: Composição; PU.
Peso aproximado; 350-380 g. circunferência; 61 a 64 cm, costura
da em microfíbra impermeável confeccionada em PU e com 32
gomos, forte e resistente, com miolo Slip System removível e lubrificado, para facilitar a regulagem do peso e do ar dentro da câmara airbility.

Unidade

50

Bola oficial de handebol feminino. Especificação: costurada ou
matrizada com 32 gomos, confeccionada com PVC. Circunferên
cia 54-56 cm, 325-400 gramas, câmara airbility com miolo embu
tido e lubrifícado.

Unidade

30

12

|C/v
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13

Bola oficial de handebol infantil. Especificação: costurada ou matrizada, com 32 gomos, confeccionada com pvc. Circunferência
49-51 cm 230-270 gramas, câmara airbility e miolo embutido e
lubrificado.

Unidade

30

14

Bola oficial de handebol masculino. Especificação: costurada ou
matrizada, com 32 gomos, confeccionada com PVC. Circunferên
cia 58-60 cm. Peso: 425-475 gramas, câmara airbility e miolo em
butido e lubrificado.

Unidade

40

15

Bola oficial de vôlei. Especificação: Composição em PU, peso
aproximado: 260-280 g, circunferência: 65-67 cm, com 18 gomos,
câmara airbility - miolo Slip System removível e lubrificado.
Construção matrizada, aprovada pela confederação brasileira de
vôlei(CBV).

Unidade

50

16

Bomba de ar para bolas. Especificação; material plástico, bico de
metal com tubo flexível.

Unidade

10

17

Cone grande. Especificação: altura 75 cm, diâmetro do topo de 5,5
cm e de base de 31,5 cm, com abertura no topo de 3 cm para colo
cação de suporte base removível em borracha, possui rebaixo à 4
cm do topo. Base com encaixe próprio para colocação da base oc
togonal. Base octogonal mede 4 lados de 33 cm e 4 lados de 8 cm.
A distância entre o maior lado e seu oposto é de 44 cm. Peso apro
ximado do produto de 3,5 kg.

Unidade

40

18

Cone pequeno tipo chapéu chinês. Especificação: material plásti
co, 19 cm de diâmetro, 50 cm de altura, 4 cores: azul, amarelo,
branco e vermelho.

Unidade

30

19

Cronometro digital de mão com relógio, precisão de 1/100 de se
gundo, calendário, alarme, contagem regressiva e bateria lítio, à
prova d’água tipo botão.

Unidade

20

20

Disco de arremesso em aço 1 kg

Unidade

20

Unidade

10

Jogo de bingo, com 75 bolas Produto Legal e Original! Globo
Tamanho No 3 Grande Material: Metal Cromado Medidas: Altura
21

(32,5 cm) x Largura (23 cm) Duas hastes de sustentação, com 25
cm de altura. Tabuleiro tamanho No 3 (30cm x 44cm x 0,5 cm),
Feito com placa de fibra de madeira com a numeração (de 1 até
75) em silk-screen 75 Bolinhas de Madeira Tamanho No 3, Diâ
metro de 21 mm Numeradas e Letradas de 01 até 75.

22

Jogo de cartas tipo baralho, material plástico.

Unidade

20

23

Jogo de cartões vermelho e amarelo.

Unidade

10

24

Jogo de damas. Especificação: modelo estojo, com trilha no verso,
tabuleiro, 24 peças.

Unidade

60

25

Jogo de dominó tradicional. Caixa com material em plástico resis
tente, com 28 peças em osso, cor: branco

Unidade

60

26

Jogo de xadrez. Especificação: material de madeira com 40 peças
com aproximadamente 6 cm, tabuleiro dobrável medindo 29xm x
29cm.

Unidade

50

í
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27

Kit badminton, conjunto de 02 raquetes em fibra e 02 petecas em
nylon.

Unidade

30

28

Medalha para premiação esportiva na cor dourada diâmetro da
medalha 0,6 mm. pintada na cor ouro, (ínio, magnésio e cobre),
vem com fita, largura; lOmm.

Unidade

100

29

Medalha para premiação esportiva na cor prata diâmetro da meda
lha 0,6 mm, pintada na cor prata, (ínio, magnésio e cobre), vem
com fita, largura; lOmm.

Unidade

100

30

Medalha para premiação esportiva, diâmetro da medalha 0,6 mm,
pintada na cor bronze,(ínio, magnésio e cobre), vem com fita, lar
gura; lOmm.

Unidade

100

31

Mesa de tênis. Especificação: material de madeira compensado,
cor azul, medidas oficiais: 2,75xl,52x 0,76mm.

Unidade

5

32

Peso de ferro 3kg para arremesso no atletismo

Unidade

10

33

Peso de ferro 4kg para arremesso no atletismo

Unidade

20

34

Peso de ferro 5kg para arremesso no atletismo

Unidade

20

35

Petecas para badminton. Especificação: material de cortiça, peso
aproximado 10 g, corpo náilon, comprimento 0,62x0,70 mm.

Unidade

20

36

Quebra cabeça tradicional tipo jogo.

Caixa

30

37

Raquete de tênis de mesa. Especificação: revertida em madeira e
borracha, dimensões(a x 1 x p) 25,5 cm x 15cm I cm; peso 160g.

Unidade

30

38

Rede badminton. Especificação: Composição poliéster, fio de poliamida torcido, banda superior em PVC,cabo de aço plastificado,
dimensões 6.10 m de comprimento x 0,70 de altura.

Unidade

10

39

Sacos para transportar boias, tipo rede em fio de seda ou nylon
2mm,com capacidade para 10 bolas de futebol com circunferência
de cada bola aproximadamente: 64-68.

Unidade

10

40

Troféus com 130 cm altura, base 15-22 de largura x 15 de altura
com estatueta, aproximadamente, confeccionado em plástico inje
tado poliestireno, com modelo, formato e cores a definir.

Unidade

10

41

Troféus com 45-70 cm altura, base 10-15 de largura x 15 de altura
com estatueta, aproximadamente, confeccionado em plástico inje
tado poliestireno, com modelo,formato e cores a definir.

Unidade

10

42

Troféus com 60-75 cm altura, base 15-20 de largura x 15 de altura
com estatueta, aproximadamente, confeccionado em plástico inje
tado poliestireno, com modelo, formato e cores a definir.

Unidade

10

43

Troféus com 75-80 cm altura, base 15-20 de largura x 15 de altura
com estatueta, aproximadamente, confeccionado em plástico inje
tado poliestireno, com modelo, fonnato e cores a definir.

Unidade

10

44

Troféus com 90-1.20 cm altura, base 18-20 de largura x 15 de al
tura com estatueta, aproximadamente, confeccionado em plástico
injetado poliestireno, com modelo, formato e cores a definir.

Unidade

10

Página 15 de 25

fi-A

PfOC

Is—-/i\

Fts.

I

rs

‘W*
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES,LAZER E JUVENTUDE
Rua Nível Médio, s/n**, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

45

Troféus para jogos escolares tipo placa. Especificação: material
plástico, acrílico ou vidro, cor dourada (ouro), medindo (A x L)
0,50 cm X 0.15.

Unidade

10

4.1.4 - ÓRGÃO PARTICIPANTE 3: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
UNIDADE QUANTIDADE
ITEM
DESCRIÇÃO
Antena para voleibol, confeccionada em aço, com 1,80 m de altu
ra nas cores vermelho e branco, peso: 900 g.

Par

50

2

Apito,
material
plástico,
aplicação
esporte,
tipo
profissional, tamanho médio, com bolinha que não trava em cona
tato
com
saliva
ou
água,
características
adicionais com dedal, cor preta, tipo fox. Tamanho 40.

Unidade

50

3

Aro de basquete oficial tipo cesta de basquete.

Unidade

50

4

Bambolê em plástico resistente. Especificação: diversas cores,
tamanho: aproximadamente 67 cm de diâmetro x 20 mm espessura.

Unidade

60

5

Bola de Beach soccer oficial. Especificação: confeccionada em
PU, circunferência 61-69 cm. peso: 421-450 g. 18 gomos câmara
butil.

Unidade

50

6

Bola de tênis de mesa abs branca. Composição: fibra de acetato
cor:
branca
e
medidas
0,003
peso:
peso
tamanho: 40 mm dimensões: 4,00 x 4,00 x 4,00.

Unidade

50

7

Bola de voleibol de praia oficial. Especificação: confeccionada
com microfibra, circunferência: 65-67 cm, peso: 260-280 g. 12
gomos câmara airbility, miolo removível e lubrificado.

Unidade

50

8

Bola oficial de basquete, especificação: matrizada, composição
em borracha, peso aproximado: 650-650 g, circunferência: 75-78
cm, rebaixo nos frisos para melhor ajuste ás mãos, design inovador, câmara butil, miolo removível.

Unidade

50

9

Bola oficial de futebol de campo. Especificação: costurada à
mão. 32 gomos. Peso aproximado; 410 a 450g. circunferência; 68
a 70 cm. câmara airbility. Miolo Slip System removível e lubrificado.

Unidade

50

10

Bola oficial de futsal adulto. Especificação: Composição PU.
peso aproximado; 410 a 440g. circunferência; 61 a 64 cm, costu
rada em microfibra impermeável confeccionada em microfibra e
com 32 gomos, forte e resistente, Slip System removível e lubriflcado, para facilitar a regulagem de peso e dentro da câmara airbility.

Unidade

40

11

Bola oficial de futsal infantil. Especificação: Composição; PU.
Peso aproximado; 350-380 g. circunferência; 61 a 64 cm. costu
rada em microfibra impermeável confeccionada em PU e com 32
gomos, forte e resistente, com miolo Slip System removível e
lubrificado, para facilitar a regulagem do peso e do ar dentro da
câmara airbility.

Unidade

50
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12

Bola oficial de handebol feminino. Especificação: costurada ou
matrizada com 32 gomos, confeccionada com PVC. Circunferên
cia 54-56 cm. 325-400 gramas, câmara airbility com miolo em
butido e lubrificado.

Unidade

50

13

Bola oficial de handebol infantil. Especificação: costurada ou
matrizada, com 32 gomos, confeccionada com pvc. Circunferên
cia 49-51 cm 230-270 gramas, câmara airbility e miolo embutido
e lubrificado.

Unidade

50

14

Bola oficial de handebol masculino. Especificação: costurada ou
matrizada, com 32 gomos, confeccionada com PVC. Circunfe
rência 58-60 cm. Peso: 425-475 gramas, câmara airbility e miolo
embutido e lubrificado.

Unidade

50

15

Bola oficial de vôlei. Especificação: Composição em PU, peso
aproximado: 260-280 g, circunferência: 65-67 cm, com 18 go
mos, câmara airbility - miolo Slip System removível e lubrifica
do. Construção matrizada, aprovada pela confederação brasileira
de vôlei(CBV).

Unidade

60

16

Bomba de ar para bolas. Especificação; material plástico, bico de
metal com tubo flexível.

Unidade

20

17

Chuteira com travas. Especificação: trava curta, revestida em
material resistente, própria para os gramados e os campos de ter
ra. tamanho: 30 ao 43 br.

Par

50

18

Chuteira futebol Society. Especificação: Tipo: Society. Trava:
trava fixa. Cabedal: material sintético. Entressola em EVA. Sola
do em borracha. Tamanhos variados de 35 a 46.

Par

50

19

Coletes duas faces: coletes para futebol. Composição 100% poliéster. Laterais com elástico. Dimensões aproximadas: 45 cm por
56 cm (largura x altura). Cores a serem definidas posteriormente.

Unidade

100

20

Cone grande. Especificação: altura 75 cm, diâmetro do topo de
5,5 cm e de base de 31,5 cm, com abertura no topo de 3 cm para
colocação de suporte base removível em borracha, possui rebaixo
à 4 cm do topo. Base com encaixe próprio para colocação da base
octogonal. Base octogonal mede 4 lados de 33 cm e 4 lados de 8
cm. A distância entre o maior lado e seu oposto é de 44 cm. Peso
aproximado do produto de 3,5 kg.

Unidade

100

21

Cone pequeno tipo chapéu chinês. Especificação: material plásti
co, 19 cm de diâmetro, 50 cm de altura, 4 cores: azul, amarelo,
branco e vermelho.

Unidade

100

22

Cronometro digitai de mão com relógio, precisão de 1/100 de
segundo, calendário, alarme, contagem regressiva e bateria lítio,
à prova d'água tipo botão.

Unidade

80

23

Disco de arremesso em aço 1 kg

Unidade

50
0

VíA.
Página 17 de 25

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N“ 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES,LAZER E JUVENTUDE
Rua Nível Médio, s/n**, CEP: 65.393-000, Centro - Buriíicupu/MA

24

Equipagem completa de futebol feminino tipo jogo de equipagem
para futebol de campo. 20 peças.

Jogo

40

25

Equipagem completa de futebol masculino tipo jogo de equipa
gem para futebol de campo. 20 peças.

Jogo

40

26

Fita para marcação para vôlei de praia. Kit contendo 2 fitas de 8
m.02 fitas de 16 m,04 hartes de metal para fixação na areia. Ma
terial PVC: largura da fita 5 cm.

Unidade

30

Unidade

40

Jogo de bingo, com 75 bolas Produto Legal e Original! Globo
Tamanho No 3 Grande Material: Metal Cromado Medidas: Altu
27

ra (32,5 cm) X Largura (23 cm) Duas hastes de sustentação, com
25 cm de altura. Tabuleiro tamanho No 3 (30cm x 44cm x 0,5
cm), Feito com placa de fibra de madeira com a numeração (de 1
até 75) em silk-screen 75 Bolinhas de Madeira Tamanho No 3,
Diâmetro de 21 mm Numeradas e Letradas de 01 até 75.

28

Jogo de cartas tipo baralho, material plástico.

Unidade

40

29

Jogo de cartões vermelho e amarelo.

Unidade

60

30

Jogo de damas. Especificação; modelo estojo, com trilha no ver
so, tabuleiro, 24 peças.

Unidade

100

31

Jogo de dominó tradicional. Caixa com material em plástico re
sistente, com 28 peças em osso, cor: branco

Unidade

100

32

Jogo de xadrez. Especificação: material de madeira com 40 peças
com aproximadamente 6 cm, tabuleiro dobrável medindo 29xm x
29cm.

Unidade

100

33

Kit badminton, conjunto de 02 raquetes em fibra e 02 petecas em
nylon.

Unidade

70

34

Medalha para premiação esportiva na cor dourada diâmetro da
medalha 0,6 mm, pintada na cor ouro, (ínio, magnésio e cobre),
vem com fita, largura; lOmm.

Caixa

300

35

Medalha para premiação esportiva na cor prata diâmetro da me
dalha 0,6 mm, pintada na cor prata, (ínio, magnésio e cobre),
vem com fita, largura; lOmm.

Unidade

300

36

Medalha para premiação esportiva, diâmetro da medalha 0,6 mm,
pintada na cor bronze, (ínio, magnésio e cobre), vem com fita,
largura; lOmm.

Unidade

300

37

Mesa de tênis. Especificação: material de madeira compensado,
cor azul, medidas oficiais: 2,75x1,52x 0,76mm.

Unidade

30

38

Par de redes de futebol Society. Especificação: material seda, fio
03, medindo 2,30x5,70.

Par

50

39

Peso de ferro 3kg para arremesso no atletismo

Unidade

30

40

Peso de ferro 4kg para arremesso no atletismo

Unidade

30

41

Peso de ferro 5kg para arremesso no atletismo

Unidade

30

fd
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42

Petecas para badminton. Especificação: material de cortiça, peso
aproximado 10 g, corpo náilon, comprimento 0,62x0,70 mm.

43

Quebra cabeça tradicional tipo jogo.

44

Unidade

40

Caixa

80

Raquete de tênis de mesa. Especificação: revertida em madeira e
borracha, dimensões(axlxp)25,5 cm x !5cm 1 cm; peso 160g.

Unidade

40

45

Rede badminton. Especificação: Composição poliéster, fío de
poliamida torcido, banda superior em PVC, cabo de aço plastifi
cado, dimensões 6,10 m de comprimento x 0,70 de altura.

Unidade

40

46

Rede futebol de campo profissional tipo México, 4mm, malha
trançada de 16x16 cm, nos cerrados. Especificação: Composição:
polipropileno seda com proteção UV. Dimensões (1 x a x p).
7,5x2,5x2m

Par

50

47

Rede para futebol Society 4mm, malha traçada de 12x12 cm nós
cerrados. Especificação: Composição: polipropileno seda, com
proteção UV com dimensões (1 x a x p)5.00x 2.30x0,90.

Par

50

48

Rede para fuísal oficial tipo México 4mm, malha trançada de
12x12 cm, nos cerrados. Especificação: Composição: polipropileno seda com proteção UV,dimensões: 3,20x2.10x2.10 m.

Par

50

49

Rede para vôlei oficial, dimensões 10,00 x 1,00 m, com 4 faixas,
5 cm de largura.

Unidade

50

50

Sacos para transportar bolas, tipo rede em fio de seda ou nylon
2mm, com capacidade para 10 bolas de futebol com circunferên
cia de cada bola aproximadamente: 64-68.

Unidade

30

51

Troféus com 130 cm altura, base 15-22 de largura x 15 de altura
com estatueta, aproximadamente, confeccionado em plástico in
jetado poliestireno, com modelo, formato e cores a definir.

Unidade

150

52

Troféus com 45-70 cm altura, base 10-15 de largura x 15 de altu
ra com estatueta, aproximadamente, confeccionado em plástico
injetado poliestireno, com modelo, formato e cores a definir.

Unidade

150

53

Troféus com 60-75 cm altura, base 15-20 de largura x 15 de altu
ra com estatueta, aproximadamente, confeccionado em plástico
injetado poliestireno, com modelo, formato e cores a definir.

Unidade

150

54

Troféus com 75-80 cm altura, base 15-20 de largura x 15 de altu
ra com estatueta, aproximadamente, confeccionado em plástico
injetado poliestireno, com modelo, formato e cores a definir.

Unidade

150

55

Troféus com 90-1.20 cm altura, base 18-20 de largura x 15 de
altura com estatueta, aproximadamente, confeccionado em plásti
co injetado poliestireno, com modelo, formato e cores a definir.

Unidade

150

56

Troféus para jogos escolares tipo placa. Especificação: material
plástico, acrílico ou vidro, cor dourada (ouro), medindo(A x L)
0,50 cm X 0,15.

Unidade

150

Página 19 de 25

J2021

ITJ
PfOC
f\\

/2021
"o

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N“ 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES,LAZER E JUVENTUDE
Rua Nível Médio,s/n", CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

57

Uniforme esportivo completo para arbitro e bandeirinhas, diver
sos tamanhos e cores.

Unidade

30

4.1.5 - ORGAO PARTICIPANTE 4: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL,TRABALHO,E ECONOMIA SOLIDÁRIA:
ITEM
DESCRIÇÃO

UNIDADE QUANTIDADE

Apito,
material
plástico,
aplicação
esporte.
tipo
profissional, tamanho médio, com bolinha que não trava em con
tato
com
a
saliva
ou
água,
características
adicionais com dedal, cor preta, tipo fox. Tamanho 40.

Unidade

40

2

Aro de basquete oficial tipo cesta de basquete.

Unidade

30

3

Bambolê em plástico resistente. Especificação: diversas cores,
tamanho: aproximadamente 67 cm de diâmetro x 20 mm espessura.

Unidade

200

4

Bastão de madeira de 1,30 m para prática esportiva

Unidade

40

5

Blocos de encaixe, pct com 150 peças, para atividades com o pú
blico infantil

Pacote

12

6

Bola de Beach soccer oficial. Especificação: confeccionada em
PU, circunferência 61-69 cm, peso: 421-450 g. 18 gomos câmara
butil.

Unidade

20

7

Bola de tênis. Dimensões 65mm de cincurferencia, pacotes com 4
unidades

Pacote

20

Bola de tênis de mesa abs branca. Composição: fibra de acetato
cor:
branca
e
medidas
0,003
peso:
peso
tamanho: 40 mm dimensões: 4,00 x 4,00 x 4,00.

Unidade

20

9

Bola oficial de basquete, especificação: matrizada, composição
em borracha, peso aproximado: 650-650 g. circunferência: 75-78
cm, rebaixo nos frisos para melhor ajuste ás mãos, design inova
dor, câmara butil, miolo removível.

Unidade

20

10

Bola oficial de futebol de campo. Especificação: costurada à mão.
32 gomos. Peso aproximado; 410 a 450g. circunferência; 68 a 70
cm. câmara airbility. Miolo Slip System removível e lubriílcado.

Unidade

20

11

Bola oficial de vôlei. Especificação: Composição em PU, peso
aproximado: 260-280 g, circunferência: 65-67 cm, com 18 gomos,
câmara airbility - miolo Slip System removível e lubrificado.
Construção matrizada, aprovada pela confederação brasileira de
vôlei(CBV).

Unidade

30

12

Bomba de ar para bolas. Especificação; material plástico, bico de
metal com tubo flexível.

Unidade

35

13

Colchonete para ginástica revestido em napa CICAP- densidade
aglomerado AG 100

Unidade

30

14

Conjunto de Faixa Elástica-kit, Largura: 3 cm- Comprimento: 18
cm, Conteúdo da Embalagem: - 3 Faixas Elásticas.

KIT

20

l/v.
W
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15

Corda 14mm resistente de 10 mts, para “campeonato de cabo de
guerra”

Unidade

20

16

Cronometro digital de mão com relógio, precisão de 1/100 de se
gundo, calendário, alarme, contagem regressiva e bateria lítio, à
prova d'água tipo botão.

Unidade

12

17

Dado grande de pontos feito de plástico, para sorteios em campe
onatos esportivos

Unidade

6

18

Equipagem completa de futebol feminino tipo jogo de equipagem
para futebol de campo. 20 peças.

Jogo

12

19

Equipagem completa de futebol masculino tipo jogo de equipa
gem para futebol de campo. 20 peças.

Jogo

12

20

Fantoche de boneco, utilizado na mão, para entretenimento do
público infantil nas práticas esportivas

Unidade

40

21

Jogo de boliche em caixa. Material: Plástico Altura do pino;
16/22cm polegadas Diâmetro da esfera.: 7/lOcm polegadas. O
pacote inclui: 10 Pinos de Boliche 2 Bolas De Boliche.

Caixa

20

22

Jogo de cartões vermelho e amarelo.

Unidade

12

23

Jogo de damas. Especificação: modelo estojo, com trilha no verso,
tabuleiro, 24 peças.

Unidade

20

24

Jogo de dominó tradicional. Caixa com material em plástico resis
tente, com 28 peças em osso, cor: branco

Unidade

30

25

Jogo de equilíbrio em madeira terremoto para o público infantil,
cx c/ 60 peças

Caixa

15

26

Jogo de memória, tipo "racha-cuca", caixa c/ 40 peças, p/ o pú
blico infantil

Caixa

20

27

Jogo de xadrez. Especificação: material de madeira com 40 peças
com aproximadamente 6 cm, tabuleiro dobrável medindo 29xm x
29cm.

Unidade

30

28

Jogos de montar tipo “blocos”, em caixa c/64 peças de plástico, p/
0 público infantil

Caixa

20

29

Medalha para premiaçao esportiva na cor dourada diâmetro da
medalha 0,6 mm, pintada na cor ouro, (ínio, magnésio e cobre),
vem com fita, largura; lOmm.

Unidade

100

30

Medalha para premiação esportiva na cor prata diâmetro da meda
lha 0,6 mm. pintada na cor prata, (ínio, magnésio e cobre), vem
com fita, largura; lOmm.

Unidade

100

31

Medalha para premiação esportiva, diâmetro da medalha 0,6 mm,
pintada na cor bronze, (ínio, magnésio e cobre), vem com fita,
largura; lOmm.

Unidade

100

32

Mesa de tênis. Especificação: material de madeira compensado,
cor azul. medidas oficiais: 2,75xl,52x 0,76mm.

Unidade

10

33

Quebra cabeça tradicional tipo jogo.

Caixa

20

l/v)

VsZ
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34

Raquete de tênis de mesa. Especificação: revertida em madeira e
borracha, dimensões(ax 1 x p) 25,5 cm x 15cm 1 cm; peso 160g.

Unidade

20

35

Rede para futsai oficial tipo México 4mm, malha trançada de
12x12 cm, nos cerrados. Especificação: Composição: poiipropileno seda com proteção UV,dimensões: 3,20x2.10x2.10 m.

Par

20

36

Rede para vôlei oficial, dimensões 10,00 x 1,00 m, com 4 faixas,
5 cm de largura,

Unidade

12

5. FONTE DE RECURSO
5.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos consignados no Orça
mento Geral da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, que será informado no ato de formalização
do contrato, conforme Arí. 7° § 2° do Decreto Federal n° 7.892/2013 e alterações.
6. FORMA DE FORNECIMENTO:
6.1. A forma de fornecimento dos materiais, será mediante apresentação de requisição própria do
executor do contrato da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA,em 01 (uma) via, devendo conter
no averso carimbo em alto relevo e devidamente assinada por servidor autorizado, contendo os se
guintes dados:
a) Cliente: Secretaria Municipal Requisitante;
b) Informar a quantidade dos materiais;
c) Informar o valor referente a cada material;
d)Informar a data do fornecimento dos materiais;
e) Assinatura do funcionário da empresa;
f) Assinatura e carimbo do diretor do Departamento de Compras.
6.2. Os materiais deverão ser entregues de forma parcelada de acordo com a necessidade da Secre
taria solicitante. no seu endereço ou em outro local previamente determinado pela mesma, mediante
Ordem de Fornecimento, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da
Ordem de Fornecimento.
6.3. No ato da entrega dos materiais, as Notas Fiscais devem conter as quantidades e especificações
de todos os itens fornecidos.
6.4. O transporte dos materiais deverá ser feito em veículo adequado que garanta a qualidade e inte
gridade dos mesmos,sendo todos entregues em perfeito estado.
7. DAS QUALIFICAÇÕES DOS PROPONENTES
7.1. Os proponentes concorrentes devem apresentar como habilitação, comprovação através de ates
tado (s) emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado de aptidão para desempenho de
atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação;
8. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA
8.1. Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude.
9. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
i/j
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9.1. O cumprimento das obrigações constantes da licitação será acompanhado e fiscalizado, em to
dos os seus termos, pelo Gestor de fiscalização de contratos da Prefeitura Municipal de Buriticupu MA, ou, em seus impedimentos legais, por seu substituto eventual, representando a Prefeitura Mu
nicipal de Buriticupu - MA.
9.2. O representante da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, anotará em registro próprio todas
as ocorrências relacionadas com a aquisição dos materiais, objeto deste Registro de Preços, deter
minando 0 que for necessário à regularização das falhas ou impropriedades observadas. A ação da
fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.
10. DO PAGAMENTO
10.1. Após aceitação e ateste de recebimento definitivo dos produto efetuado na Nota Fiscal, o pa
gamento será efetuado no prazo de até 30(trinta) dias, após o fornecimentos dos materiais, desde
que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota
Fiscal, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de For
necimento e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a Fazenda Federal,
mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União e Previdenciáría, conforme Portaria PGFN/RFB rf 1751, de 02 de outubro
de 2014; Prova de Regularidade perante a Fazenda Estadual, mediante apresentação das Certi
dões Negativas de Débitos e da Dívida Ativa Estadual; Prova de Regularidade perante a Fazen
da Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de
Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município; Prova de Regula
ridade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular
mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e Prova de inexistência de
débitos inadimpiidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negati
va de Débitos Trabalhistas (CNDT), diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua pro
posta.
11. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA.
11.1. Caberá a Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para tratar
de assuntos pertinentes aos materiais adquiridos;
c) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais em desacordo com o contrato;
d) Proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
e) Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento do fornecimento dos materiais
atestados,
f) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.
12. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA
12.1. Além dos casos comuns, implícitos ou expressos neste Contrato, nas especificações e nas leis
aplicáveis à espécie, cabe exclusivamente à Contratada:
a) Manter preposto, aceito pela administração da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, durante
todo 0 período de vigência da licitação, para representá-lo sempre que for necessário;
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b) Informar ao Chefe do Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
ou ao seu substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar
os esclarecimentos julgados necessários;
c) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente á Administração ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento do contratante;
e) Cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem co
mo quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da
contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer trans
gressão de seus prepostos ou convenientes;
f) Comunicar à fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inade
quadas à aquisição dos materiais ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução
do contrato;
g) Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida
anuência da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
h) Substituição de todo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em desacor
do com 0 exigido;
i) Entregar os materiais nos prazos, condições e local indicado, suJeitando-se no que couber as Leis
do consumidor;
J) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações
assumidas, sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
k) A contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, su
bordinados ou prepostos.
13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1. Órgão Gerenciador - Chefe de Gabinete do Prefeito.
13.2. Órgão Requisitante - Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude.
13.3. A Ata de Registro de Preços decorrente deste Certame vigorará por 12 (doze) meses, a partir
da data de sua assinatura, improrrogável nos termos do art.l2 do Decreto Federal n° 7.892/2013.
13.4. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedeci
das às disposições contidas no Art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993 e no Decreto n® 7.892/2013 e suas
alterações.
13.5. A adesão da presente Ata de Registro de Preços poderá ser realizada em conformidade com
Art. 22 § 3° e 4° do Decreto 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 (Redação dada pelo Decreto n“ 9.488,
de 2018).
13.6. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preço, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não preju
dique as obrigações anteriormente assumidas, conforme Art. 22 § 2° do Decreto 7.892. de 23 de Ja
neiro de 2013.
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14. FUNDAMENTAÇAO LEGAL
14.1. O objeto deste Termo de Referência se fundamenta na Lei Federal n° 10.520/02, Decreto Fe
deral n° 10.024/2019. Decreto Municipal n° 004/2021, que dispõe sobre o Pregão Eletrônico e De
creto Municipal n° 007/2021, que dispõe sobre regime de registro de preço, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal n® 8.666/1993, Lei Complementar n° 123/2006, com re
dação dada pela Lei Complementar n° 147, e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e
alterada pela demais normas pertinentes à espécie.

Buriticupii - MA,22 de setembro de 2021.

ÍAlJ^ J
WILAS MELO DE SOUSA
Secretário Municipal de Esportes, Lazer e juventude.
Responsável pela Elaboração do Termo de Referência
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