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CONSULTA PÚBLICA DE PREÇOS Nº 120/2022 
 

CONSULTA PÚBLICA DE PREÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
ESPORTIVOS E PREMIAÇÕES. 
  

1. Período para apresentação da proposta: de 07/10/2022 a 14/10/2022 

 
2. A proposta poderá ser entregue pessoalmente no endereço: Praça José Rodrigues do 
Nascimento, 30 – Bairro Água Fria – Cajamar/SP (Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica 
– Departamento de Compras e Contratos) entre 08:00 e 17:00 horas ou enviar com papel timbrado da 
empresa para o e-mail: luciane.hatiya@cajamar.sp.gov.br, conforme modelo abaixo: 

 
MODELO - FORMULÁRIO - COTAÇÃO DE PREÇOS 

 

Nome da Empresa: 

E-mail institucional: 

E-mail pessoal: 

Endereço: 

Bairro:  CEP: 

Cidade: Estado: 

CNPJ Nº: Inscrição Estadual: 

Fone: Fax: 

 
 
 
3. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

4.1. O proponente responderá pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase desta coleta de preços. 

4.2. O presente procedimento não gera qualquer obrigação contratual entre a proponente e 

a Prefeitura do Município de Cajamar, e tem como finalidade apenas a verificação de preços no 

mercado em questão. 
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TERMO E VALORES DE REFERÊNCIA 

 

1 – OBJETO 

 

Contratação de empresa para aquisição de materiais esportivos e premiações a serem utilizados 

em atividades esportivas, campeonatos, escolinhas, competições organizadas pela Secretaria, 

sendo o prazo de execução/vigência de 12 (doze) meses. 

Tipo de Licitação: Menor preço por lote. 

Forma de Contratação: Ata de Registro de Preços. 

Modalidade: Pregão Presencial  

 

2 - JUSTIFICATIVA  

 

A Secretaria de Esportes, Lazer e Cultura, no intuito de fomentar a prática de atividade esportiva 

por parte dos munícipes, contribuindo para a saúde física e mental dos envolvidos nas atividades 

e promover a integração social, necessita adquirir os materiais esportivos e premiações 

constantes no termo de referência, viabilizando-se a os treinamentos de modalidades diversas, 

bem como o fornecimento de material adequado para o pleno desenvolvimento das aulas e 

competições organizadas pela Secretaria, incentivando a prática de esportes, proporcinando 

melhor qualidade de vida aos munícipes. 

 

3 – ESPECIFICAÇÃO 

 

Lote 1 

 

ITEM QTDE UND DESCRIÇÃO 

1 
 

 
CJ 

Uniforme Esportivo para Futebol de Campo contendo 24 camisas, 

confeccionadas com material dryfitt, camisa sublimada digital modelos 
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72 

modernos a escolha da secretaria   com logo do brasão em bordado 

computadorizado no peito e os números nas costas em sublimação digital, 24 

calções dryfitt  todo sublimado com  numero e brasão, com forro, elástico e 

cordão de ajuste, 26 pares de meias modelo profissional com punho duplo, 

em duas cores confeccionados em material 99% poliamida e 1% elastano, 02 

calções de goleiro 100% poliéster, almofadado nas laterais, 02 camisas de 

goleiro com mangas compridas, em cor diferente do demais jogadores. 

Tamanhos P.M.G. e GG, ( conjunto com cores diversas). 

2 

 

 

 

24 

CJ 

Uniforme Esportivo para Futsal Masculino contendo 18 camisas, 

confeccionados com material dryfitt, todo sublimação digital  e com logo do 

brasão em bordado computadorizado no peito e os números nas costas e  

frente em sublimação digital, 18 calções em dryfitt todo sublimado com 

numeros e logos  e com forro, elástico e cordão e 20 pares de meias modelo 

profissional com punho duplo, em duas cores confeccionados em material 

99% poliamida e 1% elastano, 02 calças para goleiro confeccionadas em 

poliéster, almofadadas nos joelhos, 02 camisas de goleiro com mangas 

longas, almofadadas na altura do cotovelo em cor diferente do demais 

jogadores. Tamanhos P.M.G. e GG (conjunto com cores diversas). 

3 

 

 

12 

CJ 

Uniforme Esportivo para Futsal Feminino contendo 18 camisas, 

confeccionadas com material dryfitt, , todo sublimação digital  e com logo do 

brasão em bordado computadorizado no peito e os números na frente  e costas 

em sublimação digital,18 calções dryfitt todo sublimado com numero e brasão 

nas pernas poliéster com forro, elástico e cordão e 20 pares de meias 

confeccionadas em material 99% poliamida e 1% elastano, modelo 

profissional com punho duplo, sempre em duas cores. 02 calças para goleiro 

confeccionadas em poliéster, almofadadas nos joelhos, 02 camisas de goleiro 

com mangas longas, almofadadas na altura do cotovelo, em cor diferente do 

demais jogadores. Tamanhos P.M.G. e GG ( conjunto com cores diversas). 

4 

 

 

 

 

9 
CJ 

Uniforme Esportivo para Handebol Masculino contendo 18 camisas, 

confeccionadas com material dryfitt, todo sublimado digital e com logo do 

brasão em bordado computadorizado no peito e os números frente e  costas 

em sublimação digital, 18 calções dryfitt todo sublimado com numero e 

brasão nas pernas com forro, elástico e cordão e 20 pares de meias 

confeccionadas em material 99% poliamida e 1% elastano, modelo 

profissional com punho duplo, sempre em duas cores 02 calções para goleiro 

confeccionados em poliéster, almofadados nas laterais, 02 camisas de goleiro 

com mangas longas, almofadadas na altura do cotovelo, em cor diferente do 

demais jogadores. Tamanhos P.M.G. e GG (conjunto com cores diversas). 

5 

 

 

 

 

72 

CJ 

Uniforme Esportivo de Futebol de Campo Veteranos, contendo 25 camisas, 

confeccionadas com material dryfitt, todo sublimado digital e com logo do 

brasão em bordado computadorizado no peito e os números nas costas em 

sublimação digital, 25 calções em dryfitt todo sublimado com numeros e 

logos nas pernas e   com forro, elástico e cordão de ajuste, 27 pares de meias 
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confeccionadas em material 99% poliamida e 1% elastano, modelo 

profissional com punho duplo, sempre em duas cores. 02 calções para goleiro 

confeccionadas em poliéster, almofadadas nos joelhos, 02 camisas de goleiro 

com mangas longas, almofadadas na altura do cotovelo, em cor diferente do 

demais jogadores. Tamanhos G. e GG, (conjunto com cores de acordo com 

as equipes já estabelecidas). 

6 

 

 

10 
CJ 

Uniforme Esportivo Feminino para atletas de Vôlei Adaptado (3ª idade) 

contendo 14 camisas, confeccionadas com material dryfitt, toda sublimada 

com brasão em bordado computadorizado no peito e os números frente e 

costas em sublimação digital, 14 bermudões confeccionados em lycra, 14 

pares de meias soquetes confeccionadas em material 99%poliamida e 1% 

elastano, Tamanhos M e G. (conjunto com cores diversas) 

7 

 

 

10 
CJ 

Uniforme Esportivo Masculino para atletas de Vôlei Adaptado (3ª idade) 

contendo 14 camisas, confeccionadas com material dryfitt, com brasão em 

bordado computadorizado no peito e os números na FRENTE E COSTAS em 

sublimação digital.14 calções confeccionados em dryfit, com forro e 14 pares 

de meias confeccionadas em material 99% poliamida e 1% elastano, . 

Tamanhos M e G. 

8 

 

 

10 
CJ 

Uniforme Esportivo Feminino para atletas de Basquete Adaptado (3ª idade) 

contendo 14 camisas regatas, confeccionadas em dryfitt, com brasão em 

bordado computadorizado, logotipos e os números nas frente e costas em 

sublimação digital, 14 bermudões confeccionados em lycra e 14 pares de 

meias soquetes confeccionadas em material 99%poliamida e 1% elastano. 

Tamanhos M e G. (conjunto com cores diversas). 

9 

 

 

4 
CJ 

Uniforme Esportivo Masculino para atletas de Basquete Adaptado (3ª idade ) 

contendo 14 camisas regatas, confeccionadas em dryfitt, com brasão em 

bordado computadorizado, logotipos e os números nas frente e costas em 

sublimação digital, 14 bermudões confeccionados em lycra e 14 pares de 

meias soquetes confeccionadas em material 99%poliamida e 1% elastano. 

Tamanhos M e G. (conjunto com cores diversas). 

10 

 

 

12 CJ 

Uniforme Esportivo de Basquete Masculino contendo 14 camisas regatas, 

confeccionados dryfitt, com brasão em bordados computadorizado no peito e 

os números nas costas em sublimação digital, 14 calções confeccionados em 

dryfit, com forro, 14 pares de meias soquetes confeccionadas em material 

99% poliamida e 1% elastano. Tamanhos M e G. (cores diversas). 

11 

 

300 
UNI 

Camisa de Passeio Masculino confeccionada em material 100% Dryfitt, com 

gola polo e bolso, com brasão em bordados computadorizado no peito, e o 

logo da Dir. Esportes  sublimado nas costas cores diversas. Escrito Cajamar 

(costas) 

12 

 

180 UNI 

Camisa De Passeio Feminino confeccionada em material 100% Dryfitt, com 

gola polo e bolso, com brasão em bordados computadorizado no peito, e o 

logo da Dir. Esportes sublimado nas costas Escrito  Cajamar  nas Costas . 
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13 

 

660 
CJ 

Agasalho completo, composto de calça e jaqueta em tecido 100% microfibra, 

com forro e bolsos na blusa e na calça, com brasão e logo da Administração 

em bordado computadorizado na frente e o logo da Dir. de Esportes bordado 

nas costas. 

14 

 

240 
UNI 

Bermudas confeccionadas em tecido 100% microfibra com dois bolsos 

laterais e um bolso traseiro, com brasão do município em bordado 

computadorizado na perna esquerda e no nome da Secretaria em bordado 

computadorizado na perna direita. 

15 

21 

CJ 

Uniforme Esportivo de Vôlei Feminino, com 12 camisa baby look, 

confeccionadas em tecido 93% poliéster, 7% elastano, com brasão em 

bordado computadorizado no peito e os números nas costas em sublimação 

digital, 12 bermudas em supplex confeccionadas em tecido 84% poliéster 

16% elastano, 12 pares de meias soquete 99% poliamida e 1% elastano  

Tamanhos P.e M. Cores diversas. 

16 

720 

UNI 

Coletes esportivos para treinamento confeccionados em 100% poliéster, 

modelo dupla face, um lado de cada cor, tecido dryfit, com abertura lateral e 

fecho em elástico, com brasão no peito, e números nas costas, logo da 

Administração e da Diretoria de Esportes em sublimação digital, cores a 

definir. 

17 

240 

UNI 

Camisetas confeccionadas em malha 100% algodão fio 30 penteado, diversas 

cores, tamanho P. M. G. e GG., com brasão no peito e logo da  Diretoria nas 

costas em bordado computadorizado. Estampas coloridas. 

18 

480 

UNI 

Camisetas baby look confeccionadas em malha 100% algodão fio 30 

penteado, diversas cores, tamanho P.M.G., com brasão no peito e logo da  

Diretoria nas costas em bordado computadorizado. Estampas coloridas. 

19 

72 

KIT 

Uniforme de Atletismo Masculino e Feminino composto de camiseta regata 

em tecido dryfit, com recortes na lateral, calções tamanhos P. M. e G., com 

forro, confeccionados em 100% poliéster, com brasão em bordado 

computadorizado no peito. 

20 

120 

UNI 

Bermuda confeccionada em tecido 100% lycra, modelos masculino e 

feminino, tamanhos PP, P, M, G e GG, com brasão do município em bordado 

computadorizado. 

21 

36 

UNI 

Macaquinho masculino e feminino em supplex de poliamida, com elástico  de  

silicone  de  2cm  nas  barras  para melhor  ajuste,  tamanhos P, M, G e GG, 

com estampas  do  brasão  da  prefeitura  na  frente, nome do município e da 

modalidade nas costas, em silkscreen. Cores conforme solicitação 

22 
36 

UNI 
Collant de ginástica artística para competição confeccionado em tecido 100%  

lycra, adornado com strass. 

 

Lote 02 

ITEM QTDE UND DESCRIÇÃO 
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1 

100 

UNI 

Bola de Futebol campo Oficial, peso 410-450g, circunferência entre 68-

70cm, com 6 gomos, laminado 100% poliuretano (PU), Construção: termo 

colada de dupla colagem + GLUE, camada interna: NEOGEL de 5mm, 

câmara: AIRTEC, sistema de forro: MULTIAXIAL, miolo: removível, 

MARCA homologada pela CBF. 

2 

80 

UNI 

Bola de Futebol campo Oficial, peso 410-450g, circunferência entre 68-

70cm, com 6 gomos, laminado: microcomposto, Construção: termo colada de 

dupla colagem + GLUE, camada interna: NEOGEL de 5mm, câmara: 

AIRTEC, sistema de forro: MULTIAXIAL, miolo: removível, MARCA 

homologada pela CBF. 

3 

80 

UNI 

Bola de Futebol campo Oficial, peso 410-450g, circunferência entre 68-

70cm, com 6 gomos, laminado: microcomposto com sistema AEROTRACK, 

Construção: termo colada de dupla colagem + GLUE, camada interna: 

INTRACELL de 2,5mm, câmara: AIRTEC, sistema de forro: 

MULTIAXIAL, miolo: removível, MARCA homologada pela CBF. 

4 

80 

UNI 

Bola oficial de Handebol, tamanho 58-60 cm, peso 425-475g, tamanho 3, 

material em PU profissional para competições, revestimento com pontos em 

3D para maior aderência, painel exclusivo de 30 gomos, exclusiva tecnologia 

SINERGY com costura profundas a mão e colagem termo-sinergy, 

construção SINERGY com sistema de laminação multicamadas em tecido e 

neopreme, aprovada pela federação Internacional de Handebol. 

5 

80 

UNI 

Bola oficial de Handebol, tamanho 54-56 cm, peso 325-375 g, tamanho 2, 

material em PU profissional para competições, revestimento com pontos em 

3D para maior aderência, painel exclusivo de 30 gomos, exclusiva tecnologia 

SINERGY com costura profundas a mão e colagem termo-sinergy, 

construção SINERGY com sistema de laminação multicamadas em tecido e 

neopreme, aprovada pela federação Internacional de Handebol. 

6 

80 

UNI 

Bola oficial de Handebol, tamanho 50-52 cm, peso 290-330 g, tamanho 1, 

material em PU profissional para competições, costurada a mão, revestimento 

com pontos em 3 D para maior aderência, painel de 32 gomos, miolo 

lubrificado e substituível, exclusiva camada de ar em latéx, aprovada pela 

Confederação Brasilira de Handebol. 

7 

80 

UNI 

Bola de Basquete, material em laminado de microfibra profissional para 

competições, estrutura laminada com dupla camada de espuma para melhor 

toque e quique, revestimento com pontos elevados para melhor aderência nas 

mãos, bola oficial da confederação brasileira de Basquete (CBB), selo CBB 

oficial gravado na bola, miolo lubrificado e substituível, câmara de ar 100% 

borracha butílica, circunferência 72,4 cm peso 560 gramas.  

8 

80 

UNI 

Bola de Basquete, material em laminado de microfibra profissional para 

competições, estrutura laminada com dupla camada de espuma para melhor 

toque e quique, revestimento com pontos elevados para melhor aderência nas 

mãos, bola oficial da confederação brasileira de Basquete (CBB), selo CBB 



 
 

Praça José Rodrigues do Nascimento, nº 30, Centro - Cajamar/SP Telefone: +55 (11) 4446-0000  
Página 7 de 40 

 

 

oficial gravado na bola, miolo lubrificado e substituível, câmara de ar 100% 

borracha butílica, circunferência 75-76 cm peso 567-623 gramas.  

9 

80 

UNI 

Bola de Basquete, material de borracha, aprovada pela confederação 

brasileira de Basquete (CBB), selo CBB oficial gravado na bola, miolo 

lubrificado e substituível, câmara de ar 100% borracha butílica, 

circunferência 75-78 cm peso 580-600 gramas.  

10 

80 

UNI 

Bola de Basquete, material de borracha, aprovada pela confederação 

brasileira de Basquete (CBB), selo CBB oficial gravado na bola, miolo 

lubrificado e substituível, câmara de ar 100% borracha butílica, 

circunferência 70 cm peso 600 gramas.  

11 

80 

UNI 

Bola de Basquete 3X3, material em laminado de microfibra profissional para 

competições, bola oficial da confederação brasileira de Basquete 3x3 (CBB), 

bola oficial modalidade 3x3, aprovada pela federação Internacional de 

Basquete (FIBA),  selo FIBA oficial gravado na bola, miolo lubrificado e 

substituível, câmara de ar 100% borracha butílica, circunferência 75-77 cm. 

12 

300 

UNI 

Bola de Futebol campo Oficial, confeccionada com material PU Ultra 100%, 

peso 410-450g, circunferência entre 68-70cm, câmara 6D, capsula sis, 

termotec, com 14 gomos. MARCA deve ser aprovada pela Federação  

Paulista de Futebol, e  com selo (FIFA). 

13 

300 

UNI 

Bola de Futebol Oficial n° 4, confeccionada em   microfibra, peso 350-390g, 

circunferência 63,5-66cm, câmara 6D, capsula sis, duotec Hibrida  32 gomos. 

A MARCA deve ser aprovada pela Federação Paulista de Futebol. 

14 

300 

UNI 

Bola de Futsal Infantil 8 gomos, termotec, confeccionada em PU 100%, 

circunferência entre 55-58cm, peso: 350-380g; câmara 6D, capsula sis. Marca 

Aprovada pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) do ano corrente e 

utilizado no ano vigente pela FPFS. 

15 

300 

UNI 

Bola oficial de Futsal mirim 8 gomos, termotec, confeccionada em PU 100%, 

circunferência entre 52-55cm, peso: 300- 330g; câmara 6D, capsula sis. 

Marca aprovada pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) do ano 

corrente e utilizado no ano vigente pela FPFS. 

16 

300 

UNI 

Bola oficial de Futsal Pré-mirim 8 gomos, termotec, confeccionada em PU 

100%, circunferência entre 49-52cm, peso: 250- 280g; câmara 6D, capsula 

sis. Marca aprovada pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) do ano 

corrente e utilizado no ano vigente pela FPFS. 

17 

320 

UNI 

Bola oficial de Vôlei, 18 gomos, confeccionada em microfibra, termotec, 

circunferência entre 65-67cm, peso:260-280g; câmara 6D, capsula sis. Bola 

aprovada pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB). E estampada 

Logo ( FIVB ) na Bola do ano corrente. 

18 
200 

UNI 
Bola oficial de Vôlei Mirim, 18 gomos confeccionada em PU, ultra fusion, 

circunferência entre 60-63cm, peso: 240- 270g; câmara 6D, capsula sis.  

19 
100 

UNI 
Bola Oficial de Basquete matrizada, confeccionada laminado de  microfibra. 

Bola aprovada pela Federação Internacional de Basquete (FIBA). Bola 
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aprovada pela Confederação Brasileira  de Basketball, circunferência 74,9 a 

-78cm de diâmetro, peso 600 a 650 gramas com selo CBB  gravado na bola   

com dupla camada de espumas  para melhor toque e quique. 

20 

100 

UNI 

Bola Oficial de Basquete matriz ada, confeccionada laminado de microfibra. 

Bola aprovada pela ( FIBA), circunferência 72,4 a  73,7 cm 74cm de 

diâmetro, peso 510-567g; com dupla cama de espuma para melhor toque e 

quique Bola aprovada pela Confederação Brasileira de basketball. Com selo 

CBB gravado na bola. 

21 

100 

UNI 

Bola Oficial de Basquete matizada, confeccionada em microfibra. Bola da 

NBB circunferência 69-71cm de diâmetro, peso 470-500g; capsula sis, 

câmara 6D, com 8 gomos. sistema de forro termo fixo 

22 

100 

UNI 

Bola de Handeball, H3L tamanho masculino, costurada, com 30 gomos, 

carrega o selo de aprovação da Federação Internacional de Handebol (IHF). 

Ela traz o exclusivo painel de 30 gomos que, combinado com toque macio, 

fornece excepcional controle da bola. 

Bola oficial Cbhb 

Revestimento: 100% Poliuretano 

Peso aproximado: 400 - 420 g 

Cor predominante: Amarela e verde 

Câmara: 100% Látex 

Indicado para: Jogo 

Gomos: 30 

Circunferência aproximada: 
Tamanho 2: 54 - 56 cm 

Tamanho 3: 56 - 58 cm 

 

23 

40 

UNI 

Bola oficial de Beach Soccer, confeccionada em PU, circunferência entre 68-

69cm, peso: 420-450g, 8 gomos, termotec, câmara airbility, miolo removível 

e lubrificado. Com 8 gomos 

24 

38 

CX 

Bolas oficiais de tênis de mesa, confeccionado em material plástico cor 

branco, com 40mm de diâmetro, 3 estrelas. Aprovada pela ITTF. Caixa 

contendo 12 bolas 

25 

40 

UNI 

Bola oficial de beach vôlei pro com 12 gomos confeccionada em microfibra, 

aprovada pela Federação Paulista de Volleyball, termotec circunferência 65-

67cm peso 260-280g; com câmara airbility, com miolo slip system removível 

e lubrificado, ano corrente. 

26 

100 

UNI 

Bola para ginastica confeccionada  em  polietileno  resistente  a  300kg 

sistema  anti  brust,  com sugestões de  exercícios  impressos  na  bola,  

acompanha bomba,   2   válvulas,   bomba   sanfonada   e adaptadores  de  

bico  inclusos,  tamanho  55 cm. 

27 
100 

UNI 
Bola para ginastica confeccionada  em  polietileno  resistente  a  300kg 

sistema  anti  brust,  com sugestões de  exercícios  impressos  na  bola,  
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acompanha bomba,   2   válvulas,   bomba   sanfonada   e adaptadores  de  

bico  inclusos,  tamanho  65 cm. 

28 

100 

UNI 

Bola para ginastica confeccionada em  polietileno  resistente  a  300kg sistema  

anti  brust,  com sugestões de  exercícios  impressos  na  bola,  acompanha 

bomba,   2   válvulas,   bomba   sanfonada   e adaptadores  de  bico  inclusos,  

tamanho  75 cm. 

29 

60 

UNI 

Bola esportiva e recreativa 400g, fabricada em policloreto vinilico ultra 

decorada com glitter, com acabamento que permita ótimo controle e agarre. 

Miolo de válvula pro system calibrável mantendo a bola em seu peso e 

tamanho oficiais. 

30 

60 

UNI 

Bola esportiva e recreativa 300g, fabricada em policloreto vinilico ultra 

decorada com glitter, com acabamento que permita ótimo controle e agarre. 

Miolo de válvula pro system calibrável mantendo a bola em seu peso e 

tamanho oficiais.  

31 200 UNI Bola dente de leite, peso 300g, cor branco e preto. 

32 

40 

TB 

Bola de tênis de campo, acondicionada em tubo pressurizado com 3 unidades, 

oficial homologada pela ITF e utilizada nos jogos oficiais da Federação 

Paulista de Tenis. 

33 
20 

UNI 
Bola feijão 90cm x 45cm de látex, capacidade até 200kg com sistema anti-

estouro. 

34 
20 

UNI 
Bosu meia bola de látex 60cm © x 60cm (l) x 11cm (a) – até 200kg com 

sistema anti- estouro. 

35 
80 

UNI 
Bola de borracha N° 14, circunferência 65- 67cm, pesando 350-370g, miolo 

slip system removível e lubrificado.com ranhuras 

36 
80 

UNI 
Bola de Borracha nº 10 matrizada, cor vermelha, circunferência entre 48 a 50 

cm, peso entre 180 a 200g, miolo slip system, removível e lubrificado. 

37 
30 

UNI 
Medicine ball confeccionada em borracha, pesando 3kg, câmara de butil, 

mioloremovível – 71-73cm de diâmetro sem pegada. 

38 
30 

UNI 
Medicine ball confeccionada em borracha, pesando 4kg, câmara de butil, 

miolo removível – 86-88cm de diâmetro sem pegada. 

39 
30 

UNI 
Medicine ball confeccionada borracha pesando 5kg com pegada – 27,5cm de 

diâmetro. 

40 

200 

UNI 

Bola Oficial de Futsal com 11 gomos, termotec, confeccionada em PU PRO, 

exclusivo sistema neogel, circunferência entre 62,5 -63,5cm, peso: 410 a 

430g; câmara6 D sistema de forro termofixo com camada de Neotec , miolo 

(ico) capsula SIS  removível e lubrificado. Marca Oficial homologada pela 

FPFS, do ano vigente  e com selo Fifa. 

41 

100 

   und 

 Bola de  Volei oficial para competições oficiais de alta performance  super 

composição e textura Double Dimple laminada , tamanho 5  circuferencia 65- 

67 cmt peso 260 – 280 g Bola oficial FIVB  

Composição: Poliuretano/Microfibra original Bola Vôlei Oficial CBV e 
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FIVB  bola oficialmente escolhida para a maior competição mundial e 

nacional de voleibol de quadra apresenta um design aerodinâmico de 18 

painéis perfeitamente balanceado . 

42 

40 

 Und 

Bola Oficial de Volei de Areia  aprovada pela FIVB Tecnologia de construção 

previne painéis  costurado tamanho 5 circunferência  66-68cmt peso 260-

280g bola oficial FIVB 

Bola de Volei de Praia  Bola Oficial e Exclusiva da Federação 

Internacional de Volei (FIVB) para modalidade de Volêi de Praia. 

 está ainda melhor pois une tecnologias de ponta para um espetacular 

manuseamento durante sua busca pela medalha de ouro. Com o famoso 

sistema “TwinSTlock”, a Bola de volei de Praia tem uma tecnologia em 

sua construção que previne os painéis costurados de se abrirem. Para ser 

mais resistente à água adicionamos um acabamento interno repelente e uma 

camada de esponja que diminui a absorção da água na bola. Não perca a 

chance de ter a melhor bola de Volêi de Praia do mundo. Una-se aos 

profissionais   comece a treinar com nossa nova . Características: 

 Bola oficial da Federação Internacional de Vôlei 

 Revestida com nosso exclusivo material chamado Soft Composite Cover 

 Melhora o controle durante o passe e cortada 

 Protegida com uma dupla camada para manter sua forma por mais tempo 

 Design único em 10 painéis curvados para fácil visualização 

 Uma melhor resistência água 

 Tamanho 5 – Oficial Aprovada pela FIVB 

 Peso Oficial: 260 a 280 gramas 

 Circunferência: 66 a 68cm 

Cor:  Azul /Branco/Amarelo 

 Origem: Importado, adquirido no mercado interno. 

 

Lote 03 

ITEM QTDE UND DESCRIÇÃO 

1 

20 

PAR 

Rede de Futebol, tamanho padrão (7,55 C X 2,44 ) tratamento anti UV, 

confeccionada em 100% nylon, fios de 8 mm, traçados, virgem tratado , 

Malha 15cm X 15 cm. Rede sempre em duas cores ou a escolha da secretaria 

. 

2 

20 

PAR 

Rede de Futebol, modelo México/Caixote, tamanho padrão (7,55 C X 2,50 A 

X 2.00 m F) confeccionada em 100% nylon, fios de 8 mm, traçados, virgem 

tratado contra raios UV, Malha 15cm X15 cm. Rede em duas cores  sempre 

a escolha  da secretaria 

3 

26 

PAR 

Rede de Futsal, confeccionada em 100% nylon, com fios de 8mm, traçados, 

virgem tratado contra raios UV, Malha 12cm X12 cm. Tamanho padrão 2,20 

X 3,20 m. sempre em duas  cores e a escolha da secretaria 
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4 

7 

PAR 

Rede de Futebol de areia, confeccionada em 100% nylon, com fios de 8 mm, 

traçados, virgem tratado contra raios UV, Malha 12cm X12 cm. Tamanho 

padrão 2,50 X 5,00 m. 

5 
7 

PAR 
Rede para handebol confeccionada em fio de polipropileno de 6mm, com 

tratamento anti UV, com cortina, medida 3,20 x 2,10 x 1,00 x 1,00m. 

6 

20 

UNI 

Rede Oficial de Vôlei, confeccionada em Seda, fios de 2,5 mm,com 

tratamento UV, Malha 10 cm X 10 cm, 04 faixas 100% Lona de Algodão 

Dublada(grossa), com 02 costuras de linha nylon, com fio guia dentro da 

faixa Superior para passar cabo de aço, e corda de 6mm dentro da faixa 

inferior, acabamento com ilhós (orifício metálico) nas 4 pontas para tencionar 

a rede, dentro de cada ponta da rede devera ser emprego um couro sintético 

para evitar a ação cortante do cabo de aço. A faixa Superior devera ter 7 cm 

de largura e a Inferior 5 cm. oficializada e aprovada fpv. 

7 20 UNI Rede de basquete PP 8,0 mm. Tipo chuá em seda. 

 

Lote 4 

ITEM QTDE UND DESCRIÇÃO 

1 50 UNI 

Tatames Olímpicos para competição, homologado pela federação 

internacional de judô com Dimensão: 2000mm x1000mm x40mm, 

Composição: Espuma de alta densidade, reconstituída de grânulos de 

poliuretano de 8mm de diâmetro reciclados, prensados e aglutinados, com 

densidade de 250kg/m3, isento de EVA. Cobertura: Capa em lona de vinil 

com textura em efeito palha natural, antiderrapante, impermeável e lavável. 

Base: recoberta por uma camada de 1,6mm de espessura de látex, em formato 

"colmeia" antiderrapante (anti-slip), fixada com adesivo especial em pó 

(powder glue), para aderência total do piso, de modo que não haja qualquer 

tipo de deslocamento entre as placas durante a realização da atividade 

esportiva. Marca oficial Homologada pela IJF. (apresentar certificado) 

2 20 UNI 

Protetor de tórax para karatê, confortável, ajustável, super leve e extrafino. 

Aprovado pela WKF (2012-2015), indicado para treinamento e competição. 

Composto de acrílico e poliéster. 

3 20 PAR 
Luvas revestida com couro sintético e PU de altíssima qualidade, enchimento 

da área de impacto de EVA e acolchoado com espuma. Aprovado pela WKF. 

4 20 PAR 

Caneleira Anatômica Reforçadas com Protetor de Pé, revestimento externo 

feito de couro sintético, enchimento especial de borracha de alta densidade, 

que garanta excelente absorção dos impactos, e ótima proteção ao atleta. 

Aprovado pela WKF. 

5 10 UNI 

Aparador de chute reforçado tamanho grande revestimento externo feito com 

couro sintético, enchimento interno com espuma e borracha de alta densidade 

que garanta excelente absorção dos impactos. Medidas: 76x36x17 cm. 
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6 15 PAR 

Luvas de bate saco, revestimento externo feito de couro sintético reforçado, 

enchimento feito de fibra de algodão e borracha de baixa densidade, deve 

possuir fecho com elástico e velcro para ajustar ao punho do praticante. 

7 4 UNI 

Saco de pancada, confeccionado em curvin PVC espalmado, ráfia hiper 

laminada de polipropileno, enchimento raspa de couro e serragem, gancho e 

corrente para fixação, giro 180°, com 1,80 de altura. 

8 20 UNI 

Protetor de cabeça com grade removível, para artes marciais, confeccionado 

com espuma injetada, PU e couro sintético de alta resistência e velcro para 

ajustar a cabeça. Aprovado pela WKF. 

9 150 UNI 

Colchonetes esportivo para ginástica, modelo tradicional, cor azul, 

confeccionado em espuma, revestido em bangum ou vinilona, com costura 

reforçada e rebatidas a máquina overloque, tamanho padrão 1,37cm X0,80 

cm X 0,60 mm. 

10 20 UNI 
Protetor de tórax dupla face, revestimento em couro sintetico, enchimento 

em EVA, oficial aprovado pela WTF 

11 50 UNI 
Placas de tatames em eva dupla face (azul e vermelho) para cobertura de 

espaços de treinamentos de 1.00x 1.00 x 40mm 

12 150 UNI 

Colchonetes para ginástica, impermeável, plástico com reforço em malha de 

poliéster com espuma na densidade d33, medindo 1,96x 0,94x0,10 m, na cor 

azul. 

13 5 UNI 

Colchão modelo sarneige – dimensões 190cm x 125cm x 6cm; com espuma 

agromerada de alta densidade (D-100), revestido por lona vinílica resistente 

(KP1000), cantoneiras em couro e velcro nas laterais para uni-los. 

14 100 UNI Colchonete densidade 80 – tamanho 90cm x 40cm x 5cm. 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 05 

ITEM QTDE UND DESCRIÇÃO 

1 

22 

UNI 

Cronômetro/relógio digital resistente a água, Display LCD cristal líquido 

com tripla exibição, memória 500 VOLTAS, tamanho 63,5 x 81,2 x 20,3mm. 

Profissional. 

2 

21 

UNI 

Relógio marcador de tempo para jogos de Damas e Xadrez, feito em plástico, 

mostrador de acrílico, botões de tempo, com dois marcadores de tempo, 

DIGITAL. para competições oficial FIDE -Segundos são sempre mostrados 

desde o início da partida; visor maior com 25 modos de tempo predefinidos 

e com 5 modolus de configuração 36 opções pré-programadas para uma 

rápida e fácil utilização 
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• Alerta de som opcional, alerta quando esgotar o tempo de um dos lados. 

• LCD recurso de correção de contraste • Indicação de bateria fraca. 

com manual usuário. 

3 

55 

UNI 

Bomba esportiva para inflar bolas, modelo dupla ação big, confeccionada em 

material polietileno rígido transparente em formato cilíndrico com 30 mm de 

diâmetro, com as seguintes medidas : ( fechada 30 cm) ( aberta 43 cm ) e na 

ponta rosca metálica interna, a mesma devera vir com adaptador tipo 

mangueira medindo 167 mm de comprimento, com as duas extremidades 

com rosca metálica interna em uma das extremidades e na outra rosca 

externa, mais duas agulhas metálicas com rosca. 

4 

16 

UNI 

Jogo de Xadrez. Peças com modelo, medidas e peso oficiais de competições 

na Europa e Rússia no modelo Germain Staunton, adotado pela FIDE. O 

Modelo Germain Staunton é Caracterizado, principalmente, pelo formato do 

CAVALO. Madeira Clara Marfim e Madeira Escura Shershan (Jacarandá 

Indiano). DETALHES: Jogo com 2 damas extras, peças chumbadas e com 

feltro na base, peças brancas em Pau Marfim, Peças Escuras em Jacarandá 

.King 10 cm de altura, Rainha com 8,5 cm, Bispo com 7,5 cm de altura, 

Cavalo com 7,0 cm de altura, Torre com 5 cm de altura, Peão com 5 cm de 

altura. 

5 

11 

UNI 

Placar manual de mesa para modalidades esportivas, características: 

Fabricação em PVC, 3mm com pintura vincula adesivo impreMatisgold, com 

base desmontável, argola Petg resistente a impactos com 3 anos de garantia, 

Dimensões 148 cm largura X 77cm de altura, peso máximo 6kg, deve 

acompanhar o placar estojo em nylon almofadado- ABCD para escrita de 

nomes, placar para substituição de jogadores. 

6 

9 

PAR 

Antena flexível para vôlei, material fibra de vidro, tamanho oficial, pintada 

com faixas de 10 cm de largura, em cores constrastante vermelho e branco, 

suporte  rosqueável, oficial aprovada pela Federação Paulista de Volleyball 

7 
55 

UNI 
Apito profissional com dedal, material plástico, sem esfera, som nítido, para 

uso de arbitragem de várias modalidades esportiva. 115 dcbs. 

8 

6 

UNI 

Bastões de corrida de revezamento, sendo em tubo liso oco, de seção circular, 

de metal, entre 28 cm e 30 cm e circunferência de 12 cm a 13 cm e pesar no 

mínimo 50 g, conjunto com 8 unidades, certificado IAAF. 

9 

5 

CJ 

Jogo de bochas de material sintético, com 4 bochas cor azul e 4 bochas, 

diâmetro:12,8cm, peso 1750 g, dois bolim de aço oficial diâmetro 40 mm. 

(regra RAFA) modelo italiana numerada 

10 

5 

CJ 

Bocha superior, confeccionada em microfibra, conforme normas da IRSA, 

contendo 6 bolas vermelhas, 6 bolas azuis e 1 bola branca; maleta 

profissional com forma em PVC para total aferição e proteção das bolas, 

fazendo com que não deformem enquanto armazenadas 
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11 

5 

CJ 

Jogo de malha oficial, confeccionado em aço especial sueco temperado, com 

letras fundidas, diâmetro 110mm, peso 750g, cor aço temperado, com dois 

chitos de nylon (pinos) Modelo federada oficial com letras fundidas. 

12 
11 

UNI 
Sacos para transporte de bolas confeccionado com fios de polietileno de 10 

mm. Para transporte de até 20 bolas. 

13 

11 

PAR 

Protetor para poste de vôlei confeccionado em laminado de plásticos espuma 

4 cm,densidade 60, espuma especial de alta densidade , 1,80 m de altura. 

Oficial, federado. 

14 

17 

UNI 

Bolsa de massagem térmica, com bolsos laterais externos, porta - garrafas, 

confeccionada em material poliéster estilo nylon, dimensões 42 cm(C), 

29cm(A),21cm(L), deve acompanhar a bolsa, 2 bisnagas, 2 garrafas d água 1 

isopor 

15 

9 

CJ 

Conjunto de placas de substituição de atletas de vôlei, confeccionado em 

PVC, com haste de sustentação medindo 16 cm a numeração e 9 cm a haste. 

completa com maleta para transporte e armazenar. Marca aprovada pela 

Federação Paulista de Volleyball. 

16 

11 

UNI 

Carrinho   para   transporte   de   bolas,   em alumínio  com  alças,  modelo  

com  caixa  em polietileno   resistente,   cor   preta,   medidas 

485X560X890mm com rodízios resistentes,  capacidade minima de 30 bolas. 

17 

7 

UNI 

Mesa de Tênis de Mesa. Medidas oficiais que atendem aos padrões da ITTF 

(International Table Tennis Federation). Tampo confeccionado em MDF de 

30mm de espessura. Ótimo acabamento com massa e primer azul com linhas 

demarcatórias brancas. Pés dobráveis, com 8 rodízios. Permite o uso como 

paredão para treino solitário. Medidas: 2,740 x 1,525 x 0,760m (C x L x A ). 

Peso 126 Kg. Cubagem produto embalado: 0,3143m³. 

18 

6 

UNI 

Placar manual para futebol. Características: Fabricado em PVC 3 mm com 

pintura vinílica adesivos Imprimax Gold com base desmontável, argolas em 

ferro com pintura eletrostática resistente a impactos.01 ano de 

garantia.Dimensões: 89 m largura x 67 cm altura.Peso: 6 kg completo com 

estojo, em nylon almofadado. Alfabeto para escrita dos nomes. 

19 

11 

UNI 

Fita para demarcação de quadra de vôlei. Medidas oficiais (8 m x 16 m), 

produzidas com materiais duráveis, flexíveis e leves. Em PVC, com largura 

da fita de 5cm. Marca homologada pela Federação Paulista de Volleybal. 

20 

80 

UNI 

Baralho com sistema Braille, possui naipe extra gigante. Cartão couché. 

Produto fabricado com excelência de qualidade. Não transparente, atóxico e 

reciclável. Tipo da carta: cartão couché Tamanho da carta: Bridge Size 5,6 x 

8,7 cm, Tamanho Naipe: Braille e Naipe Extra Gigante Quantidade de cartas: 

54 cartas, Tipo de embalagem: Caixinha unitária. 

21 330 UNI Chapéu chinês composto em PVC, material resistente, leve e flexível. 

22 
330 

UNI 
Cone de plástico rígido 23cm, para demarcação de áreas, circuitos e 

treinamentos. 

23 33 UNI Escada de agilidade para circuito e treinamento com 9 degraus. 
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24 

6 

UNI 

Barreira móvel com cinco bonecos para treinamento de falta no futebol. 

Carrinho com cinco bonecos removíveis de 1m80 de altura e 

aproximadamente 3 metros de comprimento total. 

Rodas de alta resistência, fácil de transportar em gramados. 

Produto ideal para treinamento de cobrança de faltas no futebol. 

Fabricado em aço galvanizado resistente com pintura a pó. 

Bonecos FIXOS (sem molas no pé), podem ser usados individualmente fora 

do carrinho. 

Quatro opções de cores dos bonecos: amarelo e vermelho. 

Peso total do produto: aproximadamente 38 kg. 

O produto vem originalmente COM a lona para os bonecos. 

Fotos originais do produto. 

25 33 UNI Cinto de tração para salto vertical 

26 6 UNI Jogo de Domino, Branco, grosso profissional, resistente  a arranhões . 

27 3 UNI Conjuntos de Tacos de bilhar/sinuca, com 4 unidades cada com 1 metro. 

28 3 UNI Par de Raquetes de tênis de mesa, tipo classineta com borracha profissional. 

29 3 UNI Par de Raquetes de tênis de mesa, tipo clássica com borracha profissional. 

30 
3 

UNI 
Jogos de Damas , oficial 64 casas, 12 peças brancas e 12 peças pretas com 

tabuleiro. 

 

Lote 06 

ITEM QTDE UND DESCRIÇÃO 

1 2 UNI 
Plinto piramidal e retangular com 6 graduções em madeira envernizada na 

cor mogno com estofamento   em   espuma,   material anti derrapante. 

2 2 UNI Trampolim 8 molas para ginástica oficial, marca aprovada pela FIG. 

3 2 UNI 

Mini trampolim oficial – dimensões: estrutura metálica 110cm x 110 cm, 

cama trançada de nylon 60cm x 60cm; com molas em aço galvanizados, com 

altura e ângulo ajustável (aproximadamente parte traseira 39cm x 53cm e 

parte dianteira 31cm x 34cm), sapatas antiderrapantes, com proteção lateral 

de lona vinílica e espuma. 

4 2 UNI 

Colchão para aterrissagem – dimensões: 300cm x 200cm x 20cm; coberto 

com lona vinílica kp1000, espuma média com densidade 33 com zíper e com 

saída de ventilação. 

5 4 UNI 

Colchão modelo geladeira – dimensões: 190cm x 140cm x 60cm, fabricado 

com espuma especial macia, minimizando o impacto na queda, revestido em 

lona vinílica de alta resistência (kp1000), cantoneira sem couro, com zíper e 

com saída de ventilação. 

6 4 UNI 

Colchão modulo octagonal – coberto com lona de vinílica de alta resistência 

(kp1000) e espuma média densidade (d33) com zíper e com saída de 

ventilação. 

7 18 UNI Caixa de salto 
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Lote 07 

ITEM QTDE UND DESCRIÇÃO 

1 30 UNI 

Espaguete para esportes aquáticos. Espaguete aquático em espuma de 

polietileno revestido em E.V.A. resistente e flutuante, placa de 2 mm 

colorida. 

2 150 UNI 
Prancha de natação em EVA soft que pode ser utilizada com ou sem abertura 

de encaixe das mãos. 

3 2 UNI Termômetro submerso para piscina. 

4 2 KIT Estojo para teste de piscina cloro e ph. 

5 60 UNI 

Bola Matrizada de iniciação nº 10 com a seguinte descrição: feita de 

borracha, com miolo removível e câmara. 

 

6 30 UNI 

Pullbuoy com a seguinte descrição: modelo anatômico com bordas 

arredondadas, dimensões: 10,5cm x 26cm x 11,5cm (L x C x A), atóxico, 

100% Etileno Vinil Acetato. 

7 53 PAR 

Aqua Disco: equipamento para hidroginástica, 100% Etileno Vinil Acetato, 

atóxico, em formato de disco, na parte central possui pegada anatômica, 

dimensões do disco: 20 (L) x  31 (C) x 3 (A)cm. 

8 18 KIT 

Kit Cinto de Tração: o kit contém-  01 cinto de tração confeccionado em 

Neoprene e fitas de nylon com costuras reforçadas, fecho em velcro (100% 

poliamida), fivela de engate rápido, e argola para fixação do elástico em aço 

inoxidável; jogo de elásticos  em Leash de poliuretano com 25 a 30% de 

elasticidade em 3 diferentes tensões ( leve, moderado e intenso). Cada Leash 

medindo 3m, com mosquetão de engate nas duas extremidades. 

9 5 KIT 

Kit de argolas para submersão:  cada kit deve conter 4 (quatro) argolas de 

19cm de diâmetro, com lastro, diferentes pesos, com acabamento 

emborrachado, atóxico e próprio para piscina. 

10 4 KIT 

Kit de Arco: contendo 2 (duas)argolas emborrachadas com lastro, medindo 

no mínimo 80 cm e até 95cm de diâmetro, próprio para submersão, de 

material atóxico. 

11 4 KIT 

Kit de Bichinhos Flutuantes: brinquedo educativo em EVA, atóxico, formato 

variados (ex: jacaré, sapo, tartaruga, golfinho...), kit contendo 12 (doze) 

bichinhos de aproximadamente 12 cm x 2 cm (altura) de cores diversificadas 

e um cesto plástico para armazenamento. 

12 2 KIT 

Kit Letras do Alfabeto: brinquedo educativo para construção de palavras, em 

EVA, atóxico, contendo 146 letras de cores variadas, dimensões 6cm (L) x 

2cm (A) x 12cm (P), e um cesto plástico para armazenamento. 

13 4 KIT 
Kit de Bastões: contendo 4 bastões de 20cm com lastro, pesos variados, 

material emborrachado, atóxico, apropriado para piscina. 

14 75 UNI 
Bambolê: de PVC, resistente, atóxico, apropriado para piscina, contendo 70 

cm de diâmetro, cores variadas. 
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15 2 UNI 
Tapete Flutuante: placa de EVA, dimensões: 100cm (L) x 4cm (A) x 160cm 

(P), atóxico, liso e próprio para piscina 

16 4 UNI 

Plataforma para Fundo de Piscina: plataforma tubular, em PVC, com 

ventosas, pontos de entrada e escoamento da água, sem pontas ou rebarbas, 

próprio para piscina, dimensões: 125cm x 45cm x 45cm, colorida. 

17 30 UNI 

Contador Ábaco: feito em material plástico ou qualquer outro que seja 

resistente e apropriado para piscina, com base tipo cavalete para que fique 

em pé, para uso individual, dimensões aproximadas: 23cm x 6cm x 21cm.  

18 4 PAR 
Nadadeira: de pala curta, flexível, de silicone e atóxico. 

Tam: M (37-29) 

19 4 PAR 
Nadadeira: de pala curta, flexível, de silicone e atóxico. 

Tam: G (40- 42) 

20 4 UNI 

Guarda Sol Articulável: com estrutura de alumínio, haste de aço e cobertura 

em poliéster. Dimensões: cobertura 2,70m de diâmetro, altura 2,30m , haste 

38mm de diâmetro com manivela E topo articulado. 

21 4 UNI 

Base Para Guarda Sol: base em polipropileno reforçado, próprio para 

piscina, com encaixe e ajuste para fixação da haste do guarda sol, modelo 

para ser preenchido com água ou areia, tendo como peso total aprox. 30kg e 

dimensões: 425 (C) x 425 (L) x165 (A) mm. 

22 153 UNI 
Mesa Plástica: mesa de plástico monobloco, quadrada, com polipropileno, 

furo no centro para colocação do guarda sol, dimensões: 70 x 70 x 70 cm.  

23 606 UNI 

Cadeira Plástica:  tipo poltrona, em polipropileno, reforçada, certificação do 

inmetro, suportando peso máx, 182kg, dimensões: 78,5 (A) x 57,5 (L) x 59 

(C) cm. 

24 15 UNI 

Cesto Prático Expositor Organizador Grande:  cesto organizador empilhável, 

de material plástico reforçado, suportando 40kg, dimensões: 42 (L) x 23 (A) 

x 57 (P) cm e cor escura. 

25 4 UNI 

Quadro de Avisos: quadro informativo, em acrílico incolor com cantoneiras 

arredondadas, com 8 displays A4 também em acrílico na posição paisagem, 

com suporte de fixação por buchas. 

26 4 KIT 

Kit Chapéu Chinês: disco de polímero siliconado, flexível e durável, 

dimensões: 19 (C) x 19 (L) x 5 (A) cm, cor única, cada kit contendo 10 

unidades.  

27 4 KIT 

Kit Cone Agilidade: o kit acompanha 10 cones com furos e 5 barreiras. De 

material plástico injetável e resistente, dimensões: cone- 16,3 (C) x 14,5 (L) 

x 22 (A) cm, bastões- 80 cm. 

28 15 UNI Corda Individual: em PVC, medindo 2,75m. 

29 8 KIT 

Kit Elástico Mini Band: borracha termoplástica, resistente, dimensões: 600 

(C) x 50 (L) x 0,5 (A) mm, cada kit contém 3 elásticos com tensões 

diferentes: fraco, médio e forte.  

30 8 KIT 
Kit Bolsa de Elásticos: kit contendo 11 itens- 01 elástico de tensão 4,5kg de 

resistência, 01 elástico de tensão 6,5kg de resistência, 01 elástico de 9kg de 
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tensão de resistência, 01 elástico de 11kg de tensão de resistência, 01 elástico 

de 13,5kg de tensão de resistência (OBS.: todos os elásticos com mosquetão 

nas extremidades); 02 alças pegadores revestidos de espuma com argola em 

inox para fixação dos elásticos; 02 tiras de tornozelo em nylon e velcro 

resistente com alça em inox para fixação dos elásticos; 01 ancora para travar 

na porta; 01 bolsa para transporte. 

31 6 UNI 

Elástico Extensor Super Band: elástico de látex de alta resistência, com 

1,5cm de espessura, formato circular, aproximadamente 102cm dobrado e 

de tensão leve. 

32 6 UNI 

Elástico Extensor Super Band: elástico de látex de alta resistência, com 

1,5cm de espessura, formato circular, aproximadamente 102cm dobrado e 

de tensão moderada. 

33 15 UNI 

Disco de Equilíbrio Inflável:  disco de equilíbrio com um lado rugoso e outro 

liso, com válvula que permite inflar o disco , resistente até 150kg, 7 (C) x 34 

(L) x 34 (A). 

34 4 UNI 
Bomba de ar: bomba de ar com diversos bicos adaptáveis para enchimento 

do disco de equilíbrio. 

35 8 UNI 
Kettlebell: tipo chaleira, em ferro fundido com base emborrachada em vinil 

PVC. Peso: 6kg. 

36 8 UNI 
Kettlebell: tipo chaleira, em ferro fundido com base emborrachada em vinil 

PVC. Peso: 8kg. 

37 8 PAR Halteres: halter emborrachado, de 3kg. 

38 8 UNI Medicine Ball: bola emborrachada, com alças laterais. Peso: 5kg. 

39 8 UNI Medicine Ball: bola emborrachada, com alças laterais. Peso: 10kg. 

40 30 UNI 
Bola Sensorial: bola massageadora, em PVC, com pinos externos, sistema 

anti-explosão, tamanho: 36cm, suporta até 200kg. 

41 45 UNI 
Bola Cravo: bola crespa para propriocepção, pequena – 5,5cm, cores 

variadas. 

42 60 UNI Bola tipo Pingo de Leite: bola de vinil e com 20cm 

43 30 UNI 
Colchonete: de espuma poliuretano com densidade 80, com capa em Napa, 

dimensões: 90 x 50 x 3cm. 

44 4 UNI 
Monitor de Pressão Arterial: monitor de pulso automático, com sensor de 

posicionamento correto e detecção de batimentos irregulares. 

45 6 UNI 

Saco de Rede para Bolas:  saco com rede de malha 10x10 cm com nó no 

formato losango, em fio de nylon 4mm com tratamento UV, corda para 

fechamento e alça para transporte. 

46 75 UNI 

Step Profissional Solo Injetado. Base antiaderente, medida 98 x 39cm com 

regulagem de altura de 15 ou 25 cm. Desenvolvido em polipropileno rígido 

de alta resistência.  

47 120 UNI 

Step para prática de aeróbica, confeccionado em EVA, duas cores, medindo 

30x90x20cm, com revestimento na parte inferior e superior com material 

antiderrapante. 
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48 150 UNI 
Cordas de pvc individuais medida de 2,40 a 2,55 mts com manipulos 

espumados e com rolamentos. 

49 30 UND Halteres emborrachado de 4kg. 

50 60 PAR 
Caneleira de 3 kg confeccionada em lona impermeável e enchimento de 

grãos de ferro. 

51 60 PAR 
Caneleira de 2 kg confeccionada em lona impermeável e enchimento de 

grãos de ferro. 

52 60 PAR 
Caneleira de 1 kg confeccionada em lona impermeável e enchimento de 

grãos de ferro. 

53 30 UNI Kettebell emborrachado de 4kg. 

54 30 UNI Kettebell emborrachado de 6kg. 

55 23 UNI Barra tubular em aço de 1,2m com conjunto de presilhas. 

56 30 PAR Anilha emborrachada de 2kg. 

57 30 PAR Anilha emborrachada de 3kg. 

58 30 PAR Anilha emborrachada de 5kg. 

59 15 UNI Disco de equilíbrio flexível inflável 34cm (d) x 6cm (a) – até 100kg. 

60 4 UNI 
Bomba para encher o bosu e bola feijão, com mangueira sanfonada e minimo 

de 3 bicos adaptadores. 

61 23 UNI 
Jump profissional 36 molas com aro duplo e reforço, 6 pés e capacidade de 

peso de 150kg. 

62 12 UNI Corda naval tamanho 12m x 40mm. 

63 30 KIT 

Cone de agilidade com barreiras. Dois Cones de 23 cmts com 5 

possibilidades de alturas e uma barra de PVC com 80cm. Base com 4 furos 

para fixação ao solo 

64 12 UNI Corda traçada de polipropileno com alma tamanho 12mm x 3,5m. 

65 45 KIT 
SKATE com kit de proteção, contendo, skate, joelheira, cotoveleira e 

capacete. 

 

Lote 08 

ITEM QTDE UND DESCRIÇÃO 

1 3 PAR 

Placar Esportivo de LED, com Jornal Eletrônico, contendo, no mínimo, as 

seguintes especificações: 

- 04 dígitos para indicação tempo (minutos e  segundos); 

- 02 indicadores de 1 (um) dígito cada para registro de faltas da equipe local e 

visitante; 

- 02 indicadores de 3 (três) dígitos cada para indicar pontos equipe local e 

visitante, com pontuação até 199 pontos para cada equipe; 

- Deverá ter proteção contra boladas; 

- Cronômetro de jogo até 59:59min. Progressivo e regressivo, Preset do 

cronômetro pré-programado 00, 05,07,10, 12,15, 20 ou qualquer outo tempo 

por programação; 
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- Operação do cronômetro “start/pausa” e preset alarme com duas sirenes 

intermitentes de 120 db; 

- Acionamento do alarme manual e automático, sinalização de vantagem/pontos 

da equipe, piscando; 

-Painel de comandos micro controlados, com display de cristal líquido; 

- 02 indicadores de time para escrever/indicar nome das equipes; 

- 01 indicador com 1 (um) dígito para indicação do período em disputa; 

- dígitos de, no mínimo, 6 (seis) polegadas (15 cm de altura útil em LEDs difuso 

monocromático na cor vermelha); 

- para utilização em espaço interno; 

- 01 painel de mensagem variável; 

- Comunicação comando-painel sem fio (wireless); 

- fonte de alimentação inclusa; 

- adesivado conforme logomarca do Municipio, a ser fornecida pela 

CONTRATANTE; 

- quadro metálico incluso; 

- dimensões aproximadas do painel: mínima: 300cm x 125cm x 05cm; Máxima: 

300cm x 170cm x 05cm e 

- distancia de visibilidade de, no mínimo, 60 metros. 

A empresa deverá Oferecer: 

- Instalação no local; 

- Capacitação de operadores; e, 

- Garantia, Manutenção e Assistência Técnica mínima de 2 (dois) anos. 

2 4 PAR 

Cronômetro Regressivo/Progressivo 24 segundos para Basquetebol, contendo, no 

mínimo, as seguintes especificações: 

- Dupla função cronômetro e marcador de faltas; 

- Visibilidade de, no mínimo 60 (sessenta) metros; 

- Dimensões mínimas exigidas: 50cm x 40cm x 9cm; 

- Dígitos de LEDS com, no mínimo, 30cm de altura; 

- Comunicação comando-painel sem fio (wireless); 

- Possibilidade de instalação em sincronismo com o placar e alarme luminoso 

na - tabela de basquete 

- Alarme: Sirene intermitente de 120dB (decibéis) 

- Manual de instruções; 

A empresa deverá Oferecer: 

- Instalação no local; 

- Capacitação de operadores; e, 

- Garantia, Manutenção e Assistência Técnica mínima de 2 (dois) anos. 

3 3 PAR 

Tabela de Basquete Móvel Confeccionada em estrutura metálica em aço 

carbono e vigas perfiladas soldadas com sistema mig. Acionamento com 

sistema HIDRAÚLICO ELETRICO ou HIDRAÚLICO MECÂNICO 
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(MANUAL), vidros temperados de 10 mm espessura com reenquadro na 

parte inferior de espuma protetora contra impacto e recortado no perímetro 

da fixação do aro evitando impacto direto entre o Aro e o Vidro, base (mesa) 

de 1,20m na largura x 2,20m ou 1,70m. Pintura automotiva com espessura de 

30 mícron, epoxi ou eletrostática, espuma protetora contra impacto nas partes 

frontais e laterais com densidade 23, espessura de 5cm, sistema de locomoção 

com Rodízios de "4" de diâmetro com esferas de aço e revestimento em 

poliuretano tipo "trem de pouso". O equipamento possui travas de segurança 

nas alavancas de acionamento, com fecho em cadeados. Peso aproximado de 

cada unidade 950kg. Aro Retrátil com 03 molas espirais para suportar uma 

carga Estática de até 82 kgs.  

 

4 5 PAR 

Banco esportivo com cobertura de policarbonato, 12 lugares com assentos 

plásticos padrão estádio. Profissional , com plástico de alta durabilidade e 

com logos e demais escritas  estampados 

5 5 UNI 

Banco esportivo com cobertura de policarbonato, 02 lugares com assentos 

plásticos padrão estádio e mesa  ,padrão profissional com  plástico de alta  

durabilidade .e com logos  e demais  escritas  estamapados 

 

Lote 09 

ITEM QTDE UND  DESCRIÇÃO 

1 7 UNI 

TROFÉU 3º COLOCADO Troféu bronze para 3° Colocado, com 

aproximadamente 120 cm de altura, com variação de 02 cm para mais ou 

para menos: composto de uma base de madeira com 06 lados iguais, 

medindo 17 cm de altura por 13,5 cm de largura. diâmetro total da base de 

23 cm. em cima da base um pé cônico em alumínio repuxado e polido com 

16 cm de altura, diâmetro de 10 cm na parte superior com 04 frisos, e de 21 

cm na parte inferior com 05 frisos. em cima do pé cônico um bojo em 

alumínio repuxado, com 10 cm de altura por 28 cm de um lado para o outro, 

fazendo o fechamento do bojo, uma tampa com 6,5 cm de altura por 29,5 

cm de largura, fazendo a união das duas partes, duas alças personalizadas 

fundidas em alumínio com banho dourado, em cima do bojo um anel 

personalizado em alumínio fundido com banho dourado com 3,5 cm de 

altura por 19,5 cm de diametro, em cima do anel, um tubo repulxado e 

polido com 14 cm de altura e 19,5 cm de diâmetro, com gravura em processo 

de foto corrosão, em cima do tubo com gravura, outro anel personalizado 

em aluminio fundido com banho dourado com 3,5 cm de altura por 19,5 cm 

de diametro, em cima do anel uma tampa em formato de taça com 5,5 cm 

de altura por 37,5 cm de diametro, na base de madeira placas de aço 

escovado, com gravação em baixo relevo. Com Brasão da Prefeitura 

fundido no corpo do troféu. 
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2 7 UNI 

TROFÉU 3º COLOCADO Trofeu medindo aproximadamente 100 cm, com 

base de madeira medindo 20cm de largura e 36,5 de comprimento e 13cm 

de altura, com 2 tubos de PVC olografados com cores diversas 33cm de 

altura, em cima das colunas uma plataforma de madeira medindo 15cm de 

largura e 26cm de comprimento e 1cm de espessura, após a plataforma um 

pé cônico de alumínio repuxado e polido na cor dourada com altura de 13cm 

e na sua parte superior com 5cm de diametro e na parte inferior com 12cm, 

acima do pé uma taça em alumínio repuxado e polido com diâmetro na parte 

superior de 5,5cm e na parte superior com 26cm de uma alça a outra, alças 

essas que são de abs douradas, acima da taça uma tampa em alumínio 

repuxado e polido com altura de 7,5cm, e diâmetro de 26,5cm, acima da 

tampa uma estatueta da modalidade. Com Brasão da Prefeitura fundido no 

corpo do troféu. 

3 7 UNI 

Troféu com aproximadamente 178 cm de altura, com base redonda, com 30 

cm de altura, com 27,5 cm de diâmetro, em cima da base um pé cônico em 

alumínio repuxado e polido com 18 cm de altura, diâmetro de 10 cm na 

parte superior com 04 frisos, e de 21 cm na parte inferior com 05 frisos. em 

cima do pé cônico um bojo em alumínio repuxado, com 11,5 cm de altura 

por 28 cm de um lado para o outro, duas alças personalizadas fundidas em 

alumínio com banho dourado, em cima do bojo um anel personalizado em 

alumínio fundido com banho dourado com 3,5 cm de altura por 19,5 cm de 

diâmetro, em cima do anel, um tubo repuxado e polido com 17 cm de altura 

e 19,5 cm de diâmetro, com gravura em processo de foto corrosão, em cima 

do tubo com gravura, outro anel personalizado em alumínio fundido com 

banho dourado com 3,5 cm de altura por 19,5 cm de diâmetro, em cima do 

anel uma tampa em formato de taça com 5,5 cm de altura por 37,5 cm de 

diâmetro. Troféu com placa em metal para gravação em foto corrosão de 

logotipos, brasão e dizeres ao evento premiado. Cor da base a ser escolhida 

4 7 UNI 

Troféu com aproximadamente 115 cm de altura, com base redonda, com 23 

cm de altura e 25 cm de diâmetro, sobre a base, coluna colorida com pé 

cônico, que sustenta taça aberta, sobre a taça uma bola de futebol em metal 

longa com alças góticas em metal fundido. Troféu com placa em metal para 

gravação em foto corrosão de logotipos, brasão e dizeres ao evento 

premiado. Cor da base dourada 

5 5 UNI 

TROFÉU com aproximadamente 120 cm de altura, com variação de 02 cm 

para mais ou para menos: composto de uma base de madeira com 06 lados 

iguais, medindo 17 cm de altura por 13,5 cm de largura. diâmetro total da 

base de 23 cm. em cima da base um pé conico em alumínio repulxado e 

polido com 16 cm de altura, diâmetro de 10 cm na parte superior com 04 

frisos, e de 21 cm na parte inferior com 05 frisos. em cima do pé conico um 

bojo em alumínio repulxado, com 10 cm de altura por 28 cm de um lado 

para o outro, fazendo o fechamento do bojo, uma tampa com 6,5 cm de 

altura por 29,5 cm de largura, fazendo a união das duas partes, duas alças 
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personalizadas fundidas em aluminio com banho dourado, em cima do bojo 

um anel personalizado em aluminio fundido com banho dourado com 3,5 

cm de altura por 19,5 cm de diametro, em cima do anel, um tubo repulxado 

e polido com 14 cm de altura e 19,5 cm de diametro, com gravura em 

processo de foto corrosão, em cima do tubo com gravura, outro anel 

personalizado em aluminio fundido com banho dourado com 3,5 cm de 

altura por 19,5 cm de diametro, em cima do anel uma tampa em formato de 

taça com 5,5 cm de altura por 37,5 cm de diâmetro, na base de madeira 

placas de aço escovado, com gravação em baixo relevo. Com Brasão da 

Prefeitura da Prefeitura fundido no corpo do troféu. 

6 20 UNI 

TROFÉU com aproximadamente 70 cm de altura, com variação de 02 cm 

para mais ou para menos: composto de uma base de madeira com 04 lados 

iguais, medindo 19 cm de altura por 18 cm de largura. diâmetro total da base 

de 18`2 cm. em cima da base um pé conico em alumínio repulxado e polido 

com 18 cm de altura, diâmetro de 10 cm na parte superior com 04 frisos, e 

de 21 cm na parte inferior com 05 frisos. em cima do pé cônico um bojo em 

alumínio repuxado, com 11,5 cm de altura por 28 cm de um lado para o 

outro, fazendo o fechamento do bojo, uma tampa com 6,5 cm de altura por 

29,5 cm de largura, fazendo a união das duas partes, duas alças 

personalizadas fundidas em alumínio com banho dourado, em cima do bojo 

um anel personalizado em alumínio fundido com banho dourado com 3,5 

cm de altura por 19,5 cm de diâmetro, em cima do anel, um tubo repuxado 

e polido com 17 cm de altura e 19,5 cm de diâmetro, com gravura em 

processo de foto corrosão, em cima do tubo com gravura, outro anel 

personalizado em alumínio fundido com banho dourado com 3,5 cm de 

altura por 19,5 cm de diâmetro, em cima do anel uma tampa em formato de 

taça com 5,5 cm de altura por 37,5 cm de diâmetro, na base de Unimadeira 

placas de aço escovado, com gravação em baixo relevo de dizeres e 

logotipos alusivos ao evento. Com Brasão da Prefeitura da Prefeitura 

fundido no corpo do troféu. 

7 50 UNI 

Troféu prateado , com aproximadamente 60 cm de altura, com variação de 

02 cm para mais ou para menos: composto de uma base de madeira com 06 

lados iguais, medindo 17 cm de altura por 13,5 cm de largura. diâmetro total 

da base de 23 cm. em cima da base um pé cônico em alumínio repuxado e 

polido com 16 cm de altura, diâmetro de 10 cm na parte superior com 04 

frisos, e de 21 cm na parte inferior com 05 frisos. em cima do pé cônico um 

bojo em alumínio repuxado, com 10 cm de altura por 28 cm de um lado para 

o outro, fazendo o fechamento do bojo, uma tampa com 6,5 cm de altura 

por 29,5 cm de largura, fazendo a união das duas partes, duas alças 

personalizadas fundidas em alumínio com banho dourado, em cima do bojo 

um anel personalizado em alumínio fundido com banho dourado com 3,5 

cm de altura por 19,5 cm de diâmetro, em cima do anel, um tubo repuxado 

e polido com 14 cm de altura e 19,5 cm de diâmetro, com gravura em 
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processo de fotocorrosão, em cima do tubo com gravura, outro anel 

personalizado em alumínio fundido com banho dourado com 3,5 cm de 

altura por 19,5 cm de diâmetro, em cima do anel uma tampa em formato de 

taça com 5,5 cm de altura por 37,5 cm de diâmetro, na base de madeira 

placas de aço escovado, com gravação em baixo relevo de dizeres e 

logotipos alusivos ao evento. Com Brasão da Prefeitura da Prefeitura 

fundido no corpo do troféu. 

8 35 UNI 

Troféu , com aproximadamente 50 cm de altura, com variação de 02 cm 

para mais ou para menos: composto de uma base de madeira com 06 lados 

iguais, medindo 17 cm de altura por 13,5 cm de largura. diâmetro total da 

base de 23 cm. em cima da base um pé cônico em alumínio repuxado e 

polido com 16 cm de altura, diâmetro de 10 cm na parte superior com 04 

frisos, e de 21 cm na parte inferior com 05 frisos. em cima do pé cônico um 

bojo em alumínio repuxado, com 10 cm de altura por 28 cm de um lado para 

o outro, fazendo o fechamento do bojo, uma tampa com 6,5 cm de altura 

por 29,5 cm de largura, fazendo a união das duas partes, duas alças 

personalizadas fundidas em alumínio com banho dourado, em cima do bojo 

um anel personalizado em alumínio fundido com banho dourado com 3,5 

cm de altura por 19,5 cm de diâmetro, em cima do anel, um tubo repuxado 

e polido com 14 cm de altura e 19,5 cm de diâmetro, com gravura em 

processo de foto corrosão, em cima do tubo com gravura, outro anel 

personalizado em alumínio fundido com banho dourado com 3,5 cm de 

altura por 19,5 cm de diâmetro, em cima do anel uma tampa em formato de 

taça com 5,5 cm de altura por 37,5 cm de diâmetro, na base de madeira 

placas de aço escovado, com gravação em baixo relevo de dizeres e 

logotipos alusivos ao evento. Com Brasão da Prefeitura da Prefeitura 

fundido no corpo do troféu. 

9 8 UNI 

Troféu com 130 cm de altura para , composto de uma base de madeira na 

cor preta, quadrada medindo 8x8x5cm na sua parte superior e na sua parte 

inferior 11,5x11,5x2,5cm, acima da base um intermediário de alumínio 

repuxado e polido na cor bronzeada medindo na sua parte superior 5cm e 

na parte inferior 7,5cm e altura de 5cm, acima do intermediário um tubo de 

PVC com 5cm de altura e 5cm de diâmetro metalizado na cor bronzeada, 

acima do tubo um intermediário de alumínio repuxado e polido na cor 

bronzeada com 3cm na sua parte superior e 5,5cm na parte inferior e altura 

de 4,5cm, com estatuetas de honra ao mérito tipo vitória alada bronzeada 

com 20cm de altura. Com Brasão da Prefeitura da Prefeitura fundido no 

corpo do troféu. 

10 40 UNI 

Troféu com 80 cm de altura para , composto de uma base de madeira na cor 

preta, quadrada medindo 8x8x5cm na sua parte superior e na sua parte 

inferior 11,5x11,5x2,5cm, acima da base um intermediário de alumínio 

repuxado e polido na cor bronzeada medindo na sua parte superior 5cm e 

na parte inferior 7,5cm e altura de 5cm, acima do intermediário um tubo de 
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PVC com 5cm de altura e 5cm de diâmetro metalizado na cor bronzeada, 

acima do tubo um intermediário de alumínio repuxado e polido na cor 

bronzeada com 3cm na sua parte superior e 5,5cm na parte inferior e altura 

de 4,5cm, com estatuetas de honra ao mérito tipo vitória alada bronzeada 

com 20cm de altura. 

11 8 UNI 

Troféu com 150 cm de altura , composto de uma base de madeira na cor 

preta, quadrada medindo 8x8x5cm na sua parte superior e na sua parte 

inferior 11,5x11,5x2,5cm, acima da base um intermediário de alumínio 

repuxado e polido na cor prateada medindo na sua parte superior 5cm e na 

parte inferior 7,5cm e altura de 5cm, acima do intermediário um tubo de 

PVC com 10cm de altura e 5cm de diâmetro metalizado na cor prateada, 

acima do tubo um intermediário de alumínio repuxado e polido na cor 

prateada com 3cm na sua parte superior e 5,5cm na parte inferior e altura de 

4,5cm, com estatuetas de honra ao mérito tipo vitória alada prateada com 

20cm de altura. Com Brasão da Prefeitura da Prefeitura fundido no corpo 

do troféu. 

12 8 UNI 

Troféu dourado com aproximadamente 110 cm de altura, com variação de 

02 cm para mais ou para menos: composto de uma base de madeira com 04 

lados iguais, medindo 19 cm de altura por 18 cm de largura. diâmetro total 

da base de 18`2 cm. em cima da base um pé conico em alumínio repulxado 

e polido com 18 cm de altura, diâmetro de 10 cm na parte superior com 04 

frisos, e de 21 cm na parte inferior com 05 frisos. em cima do pé conico um 

bojo em alumínio repulxado, com 11,5 cm de altura por 28 cm de um lado 

para o outro, fazendo o fechamento do bojo, uma tampa com 6,5 cm de 

altura por 29,5 cm de largura, fazendo a união das duas partes, duas alças 

personalizadas fundidas em aluminio com banho dourado, em cima do bojo 

um anel personalizado em aluminio fundido com banho dourado com 3,5 

cm de altura por 19,5 cm de diametro, em cima do anel, um tubo repulxado 

e polido com 17 cm de altura e 19,5 cm de diametro, com gravura em 

processo de foto corrosão, em cima do tubo com gravura, outro anel 

personalizado em aluminio fundido com banho dourado com 3,5 cm de 

altura por 19,5 cm de diametro, em cima do anel uma tampa em formato de 

taça com 5,5 cm de altura por 37,5 cm de diametro, na base de madeira 

placas de aço escovado, com gravação em baixo relevo. Com Brasão da 

Prefeitura da refeitura fundido no corpo do troféu. 

13 20 UNI 

Troféu prateado, com aproximadamente 85 cm de altura, com variação de 

02 cm para mais ou para menos: composto de uma base de madeira com 06 

lados iguais, medindo 17 cm de altura por 13,5 cm de largura. diâmetro total 

da base de 23 cm. em cima da base um pé conico em alumínio repulxado e 

polido com 16 cm de altura, diâmetro de 10 cm na parte superior com 04 

frisos, e de 21 cm na parte inferior com 05 frisos. em cima do pé conico um 

bojo em alumínio repulxado, com 10 cm de altura por 28 cm de um lado 

para o outro, fazendo o fechamento do bojo, uma tampa com 6,5 cm de 
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altura por 29,5 cm de largura, fazendo a união das duas partes, duas alças 

personalizadas fundidas em aluminio com banho dourado, em cima do bojo 

um anel personalizado em aluminio fundido com banho dourado com 3,5 

cm de altura por 19,5 cm de diametro, em cima do anel, um tubo repulxado 

e polido com 14 cm de altura e 19,5 cm de diametro, com gravura em 

processo de foto corrosão , em cima do tubo com gravura, outro anel 

personalizado em aluminio fundido com banho dourado com 3,5 cm de 

altura por 19,5 cm de diametro, em cima do anel uma tampa em formato de 

taça com 5,5 cm de altura por 37,5 cm de diâmetro, na base de madeira 

placas de aço escovado, com gravação em baixo relevo. Com Brasão da 

Prefeitura da Prefeitura fundido no corpo do troféu. 

14 30 UNI 

Troféu , com aproximadamente 65,5 cm de altura, na cor bronze com 

variação de 02 cm para mais ou para menos: composto de uma base de 

madeira com 06 lados iguais,  medindo 17 cm de altura por 13,5 cm de 

largura. diâmetro total da base de 23 cm. em cima da base um pé conico em 

alumínio repulxado e polido com 16 cm de altura, diâmetro de 10 cm na 

parte superior com 04 frisos, e de 21 cm na parte inferior com 05 frisos. em 

cima do pé conico um bojo em aluminio repulxado, com 10 cm de altura 

por 28 cm de um lado para o outro, fazendo o fechamento do bojo, uma 

tampa com 6,5 cm de altura por 29,5 cm de largura, fazendo a união das 

duas partes, duas alças personalizadas fundidas em aluminio com banho 

dourado, em cima do bojo um anel personalizado em alumínio fundido com 

banho dourado com 3,5 cm de altura por 19,5 cm de diâmetro, em cima do 

anel, um tubo repulxado e polido com 14 cm de altura e 19,5 cm de 

diâmetro, com gravura em processo de foto corrosão, em cima do tubo com 

gravura, outro anel personalizado em alumínio fundido com banho dourado 

com 3,5 cm de altura por 19,5 cm de diâmetro, em cima do anel uma tampa 

em formato de taça com 5,5 cm de altura por 37,5 cm de diâmetro, na base 

de madeira placas de aço escovado, com gravação em baixo relevo. Com 

Brasão da Prefeitura da Prefeitura fundido no corpo do troféu. 

15 50 UNI 

TROFÉU DE HOMENAGEM EM ACRÍLICO Placas de homenagem com 

gravação e logos em cores baixo relevo conforme solicitação. Acompanha 

Estojo para acomodação da placa.   Com Brasão da Prefeitura gravado e 

demais estampas do evento 

16 20 UNI 

Troféu com aproximadamente 115 cm de altura, com base redonda, com 18 

cm de altura, com 19,5 cm de diâmetro. Sobre a base, coluna longa, 

colorida. Sobre a coluna, pé cônico longo metálico, que sustenta taça curta 

com alças trabalhadas, em metal fundido. Taça aberta. Troféu com placa em 

metal para gravação em foto corrosão de logotipos, brasão e dizeres ao 

evento premiado. Cor da base azul frança 

17 20 UNI 

Troféu medindo aproximadamente 80 cm, com base de madeira medindo 

20cm de largura e 36,5cm de comprimento e 13cm de altura, com 2 tubos 

de PVC holografados com cores diversas 33cm de altura, em cima das 
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colunas uma plataforma de madeira medindo 15cm de largura e 26cm de 

comprimento e 1cm de espessura, após a plataforma um pé cônico de 

alumínio repuxado e polido na cor dourada com altura de 13cm de altura e 

na sua parte superior com 5 cm de diâmetro e na parte inferior com 12cm, 

acima do pé uma taça em alumínio repuxado e polido com diâmetro na parte 

superior de 5,5cm e na parte superior com 26 cm de uma alça a outra, alças 

essas que são de abs douradas, acima da taça uma tampa em alumínio 

repuxado e polido com altura de 7,5cm, e diâmetro de 26,5cm, acima da 

tampa uma estatueta da modalidade. Com Brasão da Prefeitura da Prefeitura 

fundido no corpo do troféu. 

18 15 UNI 

Troféu para campeão medindo aproximadamente 145 cm, todo na cor 

dourada com base de madeira medindo 20cm de largura e 36,5cm de 

comprimento e 13cm de altura, com 2 tubos de PVC holografados com 

cores diversas 33cm de altura, em cima das colunas uma plataforma de 

madeira medindo 15cm de largura e 26cm de comprimento e 1cm de 

espessura, após a plataforma um pé cônico de alumínio repuxado e polido 

na cor dourada com altura de 13cm de altura e na sua parte superior com 5 

cm de diâmetro e na parte inferior com 12cm, acima do pé uma taça em 

alumínio repuxado e polido com diâmetro na parte superior de 5,5cm e na 

parte superior com 26 cm de uma alça a outra, alças essas que são de abs 

douradas, acima da taça uma tampa em alumínio repuxado e polido com 

altura de 7,5cm, e diâmetro de 26,5cm, acima da tampa uma estatueta da 

modalidade. Com Brasão da Prefeitura da Prefeitura fundido no corpo do 

troféu. 

19 20 UNI 

Troféu com aproximadamente 98 cm de altura, bom base redonda em cor 

única, com 19,5 cm de altura e 22 cm de diâmetro, sobre a base três colunas 

em alumínio, sobre as colunas nova base reta, com pé cônico que sustenta 

taça fechada com alças curtas em metal fundido e estatueta da modalidade 

premiada. Troféu com placa em metal para gravação em foto corrosão de 

logotipos, brasão e dizeres ao evento premiado. Cor da base a azul franca 

20 20 UNI 

Troféu monocromático, inteiramente banhado com banho metálico na cor 

dourada, com aproximadamente 155 cm de altura, com base redonda, com 

25 cm de altura e 24,5cm de diâmetro, sobre a base coluna única que 

sustenta pé cônico com taça longa fechada. Taça com alças em design 

gótico, em metal fundido, na mesma cor do troféu, sobre a qual, estatueta 

da modalidade premiada. Troféu com placa em metal para gravação em foto 

corrosão de logotipos, brasão no corpo da taça e dizeres ao evento premiado 

21 20 UNI 

Troféu medindo aproximadamente 135 cm, com base de madeira medindo 

20cm de largura e 36,5cm de comprimento e 13cm de altura, com 2 tubos 

de PVC holografados com cores diversas 33cm de altura, em cima das 

colunas uma plataforma de madeira medindo 15cm de largura e 26cm de 

comprimento e 1cm de espessura, após a plataforma um pé cônico de 

alumínio repuxado e polido na cor dourada com altura de 13cm de altura e 
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na sua parte superior com 5 cm de diâmetro e na parte inferior com 12cm, 

acima do pé uma taça em alumínio repuxado e polido com diâmetro na parte 

superior de 5,5cm e na parte superior com 26 cm de uma alça a outra, alças 

essas que são de abs douradas, acima da taça uma tampa em alumínio 

repuxado e polido com altura de 7,5cm, e diâmetro de 26,5cm, acima da 

tampa uma estatueta da modalidade. Com Brasão da Prefeitura da Prefeitura 

fundido no corpo do troféu. 

22 100 UNI 

TROFÉU DE PARTICIPAÇÃO Troféus com 50 cm de altura Participação 

- Menores, composto de uma base de madeira na cor preta, quadrada 

medindo 8x8x5cm na sua parte superior e na sua parte inferior 

11,5x11,5x2,5cm, acima da base um intermediário de alumínio repuxado e 

polido na cor bronzeada medindo na sua parte superior 5cm e na parte 

inferior 7,5cm e altura de 5cm, acima do intermediário um tubo de PVC 

com 5cm de altura e 5cm de diâmetro metalizado na cor bronzeada, acima 

do tubo um intermediário de alumínio repuxado e polido na cor bronzeada 

com 3cm na sua parte superior e 5,5cm na parte inferior e altura de 4,5cm, 

com estatuetas de honra ao mérito tipo vitória alada bronzeada com 20cm 

de altura. Com Brasão da Prefeitura   da   Prefeitura fundido no corpo do 

troféu. 

23 30 UNI 

Troféu com 70 cm de altura para 3° Colocado, composto de uma base de 

madeira na cor preta, quadrada medindo 8x8x5cm na sua parte superior e 

na sua parte inferior 11,5x11,5x2,5cm, acima da base um intermediário de 

alumínio repuxado e polido na cor bronzeada medindo na sua parte superior 

5cm e na parte inferior 7,5cm e altura de 5cm, acima do intermediário um 

tubo de pvc com 5cm de altura e 5cm de diâmetro metalizado na cor 

bronzeada, acima do tubo um intermediário de alumínio repuxado e polido 

na cor bronzeada com 3cm na sua parte superior e 5,5cm na parte inferior e 

altura de 4,5cm, com estatuetas de honra ao mérito tipo vitória alada 

bronzeada com 20cm de altura. Com Brasão da Prefeitura da Prefeitura 

fundido no corpo do troféu 

24 50 UNI 

Troféu com 40 cm de altura, com base retangular em Pedra de Mármore e 

fixar a base, placa com logo da administração e brasão e gravação alusiva 

ao evento, em alto relevo em 05 cores e sobre o qual se encontra uma bola 

de metal cinzelada tipo futebol dourada. Tamanho de 20 cm de diâmetro. 

25 50 UNI 

Troféu para premiação de Artilheiro, com aproximadamente 25 cm de 

altura, com base retangular em mármore travertino, com estatueta de goleiro 

ou bola, a escolha da Prefeitura adquirente. Troféu com placa em metal para 

gravação em foto corrosão de logotipos, brasão e dizeres ao evento 

premiado 

26 50 UNI 

Troféu tipo giratórios, recortado em acrílico CRISTAL - 10mm com 50 cm 

de altura, base em formato oval e detalhe giratório redondo, com aplicação 

de resina em epóxi personalizada indicando na parte frontal o brasão do 
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município, logo da administração e a arte do evento, e na base a colocação 

indicação personalizada da referida modalidade. 

27 30 UNI 

Troféu para premiação de goleiro menos vazado, com aproximadamente 25 

cm de altura, com base retangular em mármore travertino, com estatueta de 

goleiro ou bola, a escolha da Prefeitura adquirente. Troféu com placa em 

metal para gravação em foto corrosão de logotipos, brasão e dizeres ao 

evento premiado 

28 1.150 UNI 

MEDALHA DE BRONZE -3º COLOCADO “CARACTERÍSTICAS: 

Medalha no formato de chuteira , em metal fundido (zamac), em 3D (Três) 

relevos. " FRENTE: Suas bordas recortadas em relevo de forma cilíndrica 

ao meio o brasão da Prefeitura Municipal de Cajamar cores original, na 

circunferência do brasão escrito: "PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAJAMAR"" VERSO: Verso bordas em alto relevo e ao centro embaixo 

relevo para colar adesivo de vinil,com logo e nome do evento, classificação, 

naipe e categoria. " ESPESSURA: 4,00  À  5mm. "DIMENSÕES DA 

MEDALHA: 75 mm x 55 mm de diâmetro" ALÇA DA MEDALHA: Na 

parte superior acima da borda externa. "ACABAMENTO PADRÕES DE 

CORES: Dourada, Prata ( prata velha) e Bronze ( cobre).   "   FITA:   

PERSONALIZADA   em sublimação acetinada, com 25 mm de largura 800 

mm de circunferência, colorida ( A COR COMBINAR  COM  A 

DIRETORIA)  com o brasão do município e escrito: " PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAJAMAR" 

29 1.150 UNI 

MEDALHA  DE  PRATA  -2º COLOCADO"CARACTERÍSTICAS: 

Medalha no formato chuteira, em metal fundido (zamac), em 3D (Três) 

relevos." FRENTE: Suas bordas brasão da Prefeitura Municipal de Cajamar 

, na circunferência do brasão escrito: "PREFEITURA          MUNICIPAL         

DECAJAMAR"" VERSO: Verso bordas em alto relevo e ao centro em 

baixo relevo para colar adesivo de vinil,com logo e nome do evento, 

classificação, naipe e categoria. " ESPESSURA: 4,00  À  5mm. 

"DIMENSÕES DA MEDALHA: 95 mm x 55 mm de diâmetro " ALÇA DA 

MEDALHA: Na parte superior acima da borda externa. "ACABAMENTO 

PADRÕES DE CORES: Dourada, Prata ( prata velha) e Bronze ( cobre). " 

FITA: PERSONALIZADA em sublimação acetinada, com 20 mm de 

largura 800 mm de circunferência, colorida ( A COR COMBINAR  COM  

A DIRETORIA)  com o brasão do município e escrito: " PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAJAMAR" 

30 1.000 UNI 

MEDALHA  DE   OURO   -1º COLOCADO "CARACTERÍSTICAS: 

Medalha no formato chuteira , em metal fundido (zamac), em 3D (Três) 

relevos." FRENTE: Suas bordas recortadas em relevo de forma cilíndrica 

ao meio o brasão da Prefeitura Municipal de Cajamar , na circunferência do 

brasão escrito: "PREFEITURA          MUNICIPAL         DE CAJAMAR"" 

VERSO: Verso bordas em alto relevo e ao centro em baixo relevo para colar 

adesivo de vinil, com logo e nome do evento, classificação, naipe e 



 
 

Praça José Rodrigues do Nascimento, nº 30, Centro - Cajamar/SP Telefone: +55 (11) 4446-0000  
Página 30 de 40 

 

 

categoria. " ESPESSURA: 4,00  À  5mm. "DIMENSÕES DA MEDALHA: 

95 mm x 55 mm de diâmetro" ALÇA DA MEDALHA: Na parte superior 

acima da borda externa. "ACABAMENTO  PADRÕES  DE CORES: 

Dourada, Prata (prata velha) e Bronze (cobre)."    FITA:    

PERSONALIZADA  em sublimação acetinada, com 20 mm de largura 800 

mm de circunferência, colorida ( A COR COMBINAR  COM  A 

DIRETORIA)  com o brasão do município e escrito: " PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAJAMAR" 

31 1.000 UNI 

MEDALHA  DE  COBRE  -4º  COLOCADO "CARACTERÍSTICAS: 

Medalha no formato camisa , em metal fundido (zamac), em 3D (Três) 

relevos. " FRENTE: Suas bordas recortadas em relevo de forma cilíndrica 

frente o brasão da Prefeitura Municipal de Cajamar fundida em s cores 

original, na circunferência do brasão escrito: "PREFEITURA          

MUNICIPAL         DE CAJAMAR"" VERSO: Verso bordas em alto relevo 

e ao centro em baixo relevo para colar adesivo de vinil,com logo e nome do 

evento, classificação, naipe e categoria. " ESPESSURA: 4,00  À  5mm. 

"DIMENSÕES DA MEDALHA: 75 mm x 55 mm de diâmetro" ALÇA DA 

MEDALHA: Na parte superior acima da borda externa. "ACABAMENTO  

PADRÕES  DE CORES: Dourada, Prata (prata velha) e Bronze (cobre)."    

FITA:    PERSONALIZADA  em sublimação acetinada, com 20 mm de 

largura 800 mm de circunferência, colorida (A COR COMBINAR  COM  

A DIRETORIA)  com o brasão      do      município      e      escrito:   " 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR" 

32 1.000 UNI 

MEDALHA DE BRONZE  -3º COLOCADO "CARACTERÍSTICAS: 

Medalha no formato de camisa, em metal fundido ( zamac), em 3D (Três) 

relevos. " FRENTE: Suas bordas recortadas em relevo de forma similar a 

uma camisa com o brasão da Prefeitura Municipal de Cajamar fundido no 

corpo da medalha, na circunferência do brasão escrito: "PREFEITURA          

MUNICIPAL         DE CAJAMAR" " VERSO: Verso bordas em alto relevo 

e ao centro embaixo relevo para colar adesivo de vinil resinado, com logo e 

nome do evento, classificação, naipe e categoria." ESPESSURA: 3,00  À  

4mm. "DIMENSÕES DA MEDALHA: 10,5 cm (comprimento) x 5,5 cm 

de largura. " FITA: PERSONALIZADA em sublimação acetinada, com 20 

mm de largura 800 mm de circunferência, colorida (A COR COMBINAR  

COM  A DIRETORIA)  com o brasão do município e escrito: 

"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR" 

33 1.000 UNI 

MEDALHA DE PRATA -2º COLOCADO "CARACTERÍSTICAS: 

Medalha no formato de tocha olímpica, em metal fundido ( zamac), em 3D 

(Três) relevos. " FRENTE: Suas bordas recortadas em relevo de forma 

similar a uma tocha olímpica ao meio o brasão da Prefeitura Municipal de 

Cajamar fundido no corpo da medalha, na circunferência do brasão escrito: 

"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR" " VERSO: Verso bordas 

em alto relevo e ao centro embaixo relevo para colar adesivo de vinil 



 
 

Praça José Rodrigues do Nascimento, nº 30, Centro - Cajamar/SP Telefone: +55 (11) 4446-0000  
Página 31 de 40 

 

 

resinado,com logo e nome do evento, classificação, naipe e categoria. " 

ESPESSURA: 3,00 À 4mm. "DIMENSÕES DA   MEDALHA:   10,5 cm 

(comprimento) x 5,5 cm de largura. "FITA: PERSONALIZADA em 

sublimação acetinada, com 20 mm de largura 800 mm de circunferência, 

colorida (A COR COMBINAR  COM  A DIRETORIA)  com o brasão do 

município e escrito: " PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR" 

34 1.000 UNI 

MEDALHA DE OURO -1º COLOCADO "CARACTERÍSTICAS: 

Medalha no formato de tocha olímpica, em metal fundido ( zamac), em 3D 

(Três) relevos. " FRENTE: Suas bordas recortadas em relevo de forma 

similar a uma tocha olímpica ao meio o brasão da Prefeitura Municipal de 

Cajamar fundido no corpo da medalha, na circunferência do brasão escrito: 

"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR" " VERSO: Verso bordas 

em alto relevo e ao centro embaixo relevo para colar adesivo de vinil 

resinado,com logo e nome do evento, classificação, naipe e categoria. " 

ESPESSURA: 3,00 À 4mm. "DIMENSÕES DA MEDALHA: 10,5 cm 

(comprimento) x 5,5 cm de largura. "FITA: PERSONALIZADA em 

sublimação acetinada, com 20 mm de largura 800 mm de circunferência, 

colorida (A COR COMBINAR COM A DIRETORIA) com o brasão do 

município e escrito: " PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR" 

35 1.000 UNI 

MEDALHA NA COR DOURADA "CARACTERÍSTICAS: Medalha no 

formato de QUADRADA , em metal fundido ( zamac), em 3D (Três) 

relevos. " FRENTE: Suas bordas recortadas em relevo de ao meio o brasão 

da Prefeitura Municipal de Cajamar fundido no corpo da medalha, na 

circunferência do brasão escrito: "PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAJAMAR" " VERSO: Verso bordas em alto relevo e ao centro embaixo 

relevo para colar adesivo de vinil resinado, com logo e nome do evento, 

classificação, naipe e categoria. " ESPESSURA: 3,00 À 4mm. 

"DIMENSÕES DA MEDALHA: 8,5 cm (comprimento) x 5,5 cm de 

largura. "FITA: PERSONALIZADA em sublimação acetinada, com 20 mm 

de largura 800 mm de circunferência, colorida (A COR COMBINAR COM 

A DIRETORIA) com o brasão do município e escrito: " PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAJAMAR" 

 

 

 

 

4 – CONSÓRCIO 

 

Justifica-se a não aceitação pela participação de empresas sob a forma de consórcio, devido o 

objeto da licitação não ser considerado de alta complexidade ou de relevante vulto, em que 
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empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos do Edital. Entende-se 

ainda que a vedação de consórcios não trará prejuízos à competitividade no certame. 

 

5 – CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

REGULARIDADE FISCAL (documentos exigidos no art.29 da lei 8.666/93). 

- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

- Certidão conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria MF 

n° 358/14, de 05 de setembro de 2014. 

- Certidão de regularidade de débito com a(s) Fazenda(s) Estadual e/ou Municipal, da sede ou 

do domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 

certame. 

- A prova de regularidade perante a Fazenda Estadual se dará por meio da Certidão Negativa 

de Débitos inscritos em Dívida Ativa, cujo prazo da expedição, para efeito de validade, deverá 

ser de até 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data designada para a entrega dos envelopes, 

se outro prazo de validade não lhe constar expressamente. 

-Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(expedida pela Secretaria da Fazenda) e Certidão Negativa de Débitos Tributários (expedida 

pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo; nos termos da Resolução Conjunta SF/PGE 

02, de 09/05/2013); ou Declaração de Isenção ou de Não Incidência; assinada pelo 

Representante Legal do licitante (sob as penas e rigores da Lei); 

- A prova de regularidade perante a Fazenda Municipal se dará por meio da certidão negativa 

de débitos referentes a tributos mobiliários municipais. 

- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante a 

apresentação em original ou cópia autenticada do "CRF"- Certificado de Regularidade Fiscal 

expedido pela Caixa Econômica Federal, dentro de seu prazo de validade. 

- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas “CNDT”, obtida em 

“http://www.tst.jus.br/certidao”, em atendimento a Lei 12.440/11, conforme o inc. V do 

art. 29 da Lei Federal nº 8.666/93. 
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QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA:  

-Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja 

pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 60 (sessenta) dias da data prevista para 

apresentação dos envelopes. 

 

 

-Índices Contábeis: 

 

-Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigível e 

apresentado na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses, nos seguintes termos: 

 

-Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedades anônimas): publicados em Diário Oficial 

ou em jornais de grande circulação ou por fotocópia registrada ou autenticada na Junta 

Comercial da sede ou domicilio da licitante ou no Cartório de Registro, conforme caso; 

 

-Sociedades limitadas: fotocopia do Livro Diário, inclusive com os termos de abertura e 

encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante 

ou em outro órgão equivalente; ou fotocópia do balanço e demonstrações contábeis, 

devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante 

ou no Cartório de Registro, conforme o caso; 

 

-Sociedades criadas no exercício em curso, fotocopia do balanço de abertura, devidamente 

registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou no Cartório 

de Registro, conforme o caso; 

 

-Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123/06 (Estatuto do 

Microempreendedor Individual, Microempresas, das Empresas de Pequeno Porte e 

Cooperativas), por fotocópia do balanço e demonstrações contábeis, registrada ou autenticada 

na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou no Cartório de Registro, conforme o 

caso; 

 

-Empresas optantes ou obrigadas a Escrituração Contábil Digital (ECD), parte integrante do 

SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), devem apresentar o Balanço nos termos do 

Decreto nº 6.022 de 22 de janeiro de 2.007, Instrução Normativa RFB nº 1.420, de 19 de 

dezembro de 2.013, alterações destes e demais legislações vigente; 

 

-A verificação da boa situação financeira do licitante avaliada pelos Índices de Liquidez Geral 

(ILG) igual ou superior a 1,00, Grau de Endividamento (EN) igual ou inferior a 0,50 e Índice 

de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,00, resultantes da aplicação das fórmulas 
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abaixo, com valores extraídos de seu balanço patrimonial: 

 

 

ILG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

ILC = 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

EN = 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  

Ativo Total 

 

 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art.30 da lei 8.666/93). 

 

-Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em característica, 

quantidade e prazos com o objeto desta licitação (nos termos da Súmula 24 do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo); por meio de atestado(s) de Capacidade Técnica expedido(s) 

por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, no(s) qual(is) se indique que a empresa 

já tenha fornecido, no mínimo 50% (cinquenta por cento) do total de cada item que compõe o 

lote. 

 

Declaração de que apresentará no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, Certificação das bolas 

oficiais, emitido pela respectiva Federação de cada modalidade. 
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6 – FORMA DE ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS / FORMA DE 

PAGAMENTO 

 

O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente, mediante a expedição de 

solicitação de fornecimento pelo Setor Competente, a qual deverá ser atendida em até 05 (cinco) 

dias úteis a contar da data do recebimento do Pedido de Fornecimento – PF e/ou Ordem de 

serviço, conforme contrato. 

Todas as despesas de transportes, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos 

trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do 

fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada. 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados do Ateste que os produtos entregues 

estão em consonância com o edital e da respectiva Nota Fiscal, diretamente no Banco onde a 

DETENTORA POSSUI CONTA. 

 

7 – LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. 

Rua Oswaldo de Lorenzi, nº 273 – Jordanésia – Cajamar/SP. 

Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos 

trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do 

fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada. 

 

8 –  VIGÊNCIA DO CONTRATO  

 

A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses. 

 

9 – VALIDADE DO PRODUTO OU GARANTIA DOS SERVIÇOS  
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O item entregue em não conformidade com o estabelecido no item anterior deverá ser repostos 

em até 02 (dois) dias úteis, da constatação da irregularidade. 

 

10 – VISITA TÉCNICA 

 

Não se aplica. 

 

 

 

11 – AMOSTRA DOS PRODUTOS 

 

A empresa proveniente vencedora do certame, deverá no prazo de 05 (cinco) dias apresentar 

amostras dos itens conforme segue: 

Lote 1 – itens – 1, 6, 10, 13, 16 e 20. 

Lote 2 – itens – 1, 3, 6, 8, 11, 14, 16, 26 e 29. 

Lote 3 – itens – 2, 3 e 6. 

Lote 4 – itens – 2, 6, 8 e 13. 

Lote 5 – itens – 1, 3, 14, 16, 23 e 25. 

Lote 6 – itens –  Catálogo para todos os itens. 

Lote 7 – itens -  5, 8, 37, 40 e 47. 

Lote 8 – itens – Catálogo para todos os itens. 

Lote 9 – itens – 1, 3, 4, 5, 6, 10, 28, 29, 31, 33, 34 e 35 

 

12 – OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 

 

A CONTRATADA se compromete a cumprir as obrigações abaixo descritas, além daquelas 

decorrentes direta ou indiretamente do presente contrato: 
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a) A CONTRATADA deverá fornecer objeto do presente contrato, conforme solicitação 

do CONTRATANTE, e de acordo com a proposta apresentada. 

b) Deverão ser respeitadas as descrições dos produtos definidas no Termo de Referencia. 

c) Emitir Nota Fiscal/Fatura dos serviços realizados, que será enviada ao 

CONTRATANTE por conta própria ou por terceiro; 

d) Agilizar a imediata correção das falhas apontadas pelo CONTRATANTE, concernente 

a execução do presente contrato; 

e) Responsabilizar-se pelos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, e 

comerciais resultantes da execução do contrato. 

f) Declarar estar em dia com as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fundiárias. 

g) Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus funcionários e pelos atos por eles 

praticados, bem como por eventuais danos pessoais e materiais causados a terceiros no 

período de prestação de serviços ao CONTRATANTE, inclusive durante a locomoção 

e transporte de equipamentos e pessoal aos locais de trabalho. 

h) Responder, a qualquer tempo, pela qualidade dos produtos fornecidos.  

i) Comparecer, sempre que solicitada, a sede da fiscalização, em horário por esta 

estabelecido, a fim de receber instruções ou participar de reuniões, que poderão realizar-

se em outros locais. 

j) Observar, no decorrer do Contrato, todos os termos da Lei Federal no. 8.666/93 e 

normas complementares. 

k) Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação, qualificação e condições de 

assinatura do contrato exigidas por ocasião da licitação que precedeu este ajuste, 

obrigando-se, ainda, a comunicar a unidade requisitante, toda e qualquer alteração dos 

dados cadastrais, para atualização, podendo a Administração requerer a sua 

comprovação, a qualquer tempo, durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 

 

Parágrafo Único - A CONTRATADA é responsável por danos causados ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do Contrato, não 
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excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo 

acompanhamento da execução por órgão da Administração. 

Obrigações da Contratante: 

Dispositivo legal: art. 3º, inciso I, da Lei Federal nº.10.520/2002 

Disponibilizar profissional específico, indicado pelo CONTRATANTE, para 

acompanhamento e a fiscalização dos serviços bem como notificar a CONTRATADA, por 

escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no fornecimento do objeto, 

para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 

 

13 – PENALIDADES 

 

Dispositivo legal: Art.3, I e 7º da Lei n.10.520/02 e artigo 86 da Lei 8666/93. 

- Multas: 

- Pela inexecução total da obrigação objeto da licitação será aplicada multa equivalente a 20% 

(vinte por cento) do valor da Autorização de Fornecimento. 

- Pela inexecução parcial do ajuste será aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor da Autorização de Fornecimento. 

- O atraso na entrega do objeto sujeitará a empresa vencedora à multa de mora de 0,5% (cinco 

décimos percentuais) do valor da Autorização de Fornecimento por dia de atraso, até o 15° 

(décimo quinto) dia, após o que, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do ajuste, 

conforme o momento da autorização de fornecimento. 

- O descumprimento do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para reposição dos produtos 

entregues em desacordo com as especificações contidas neste Edital, para entrega da quantidade 

faltante de mercadoria solicitada pela Administração e para substituição da Nota Fiscal emitida 

com falhas, conforme previsto nos devidos itens deste Edital, acarretará a aplicação de multa 

diária equivalente a 1% (um por cento) do valor da Autorização de Fornecimento, até o limite 

de 15 (quinze) dias, quando será considerada a inexecução parcial. Considerar-se-á inexecução 

total do ajuste o atraso na entrega dos produtos por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias ou 

a reincidência da inexecução parcial do ajuste. 
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- A não observância das quantidades solicitadas pela Administração na Autorização de 

Fornecimento sujeitará a empresa vencedora a multa no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da Autorização de Fornecimento, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis. 

- O fornecimento do objeto em desacordo com as especificações constantes do edital ou em 

níveis de qualidade inferior ao especificado no presente edital, sujeitará a empresa vencedora a 

multa de 10% (dez por cento) do valor total da Autorização de Fornecimento, sem prejuízo da 

substituição do objeto e demais sanções aplicáveis. 

- Para aplicação das penalidades descritas acima, será instaurado procedimento administrativo 

específico, sendo assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios a 

eles inerentes. 

- As multas são independentes e não eximem a empresa vencedora da plena execução do objeto 

contratado. 

 

 

14 – SECRETARIAS PARTICIPANTES E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. 

Dotação orçamentária – Lei de responsabilidade fiscal LC101/00 art.16 em especial (são os 

recursos para custear a despesa com a aquisição do objeto ou dos serviços). 

 

15 – GARANTIA CONTRATUAL 

 

Não se Aplica 

 

 

16 – FISCAL DO CONTRATO 

 

Fica designado para fiscalizar o andamento do processo licitatório o servidor LUCIO DE 

PAULA AUGUSTO, e a servidora CRISTINA BUENO DOS SANTOS como suplente. 
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CAJAMAR/SP, 01 DE SETEMBRO DE 2022. 

 

 

 

LUCIO DE PAULA AUGUSTO                                      CRISTINA BUENO DOS 

SANTOS 

                   Fiscal                                                                                     Suplente de Fiscal 

 

 

 

 

FABIANO LIMA RODRIGUES 

SECRETARIO DE ESPORTES, LAZER E CULTURA 

 

 


