
⑤ SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANCAS - SEFIN

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS 054/2023

O Município de Tianguá, através do Sctor de Compras, Cotação de Preços e Cadastro de
Prestadores de Serviços e Fornecedores torna público para conhecimento de interessados, que estará
recel)ando, em até 05 (cinco) dias a partir desta publicação, cotações dc preços para
CONTRA'RAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO l)E
MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNI)AMENTAL ANOS
INICIAIS E FINAIS PARA USO l)OS ALUNOS DA REDE PtJBLICA DO NIUNICl1'10 DE
TIANGUÁ-CE. Tianguá-CE, 14 de março de 2023. Joelson Max da Silvo Amaral-- Encarregado
do Setor de Compras.

NIODELO DE PROPOSTA A SER APRESENTADA

PAPEL TIM BRADO DA EMPRESA (a proposltidc preços deverá vir com o papçllilnbrado da empresa)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
Interessado: Secretaria Municipalde Finanças
Ao: Setor de Compras

ENIPRESA

CNP.J

TELEFONE: ( ) /( ) E-MAIL

END:
BAIRRO/LOCALIDADE:
CIDADE:

CEI'
ESTAI)O:

N'

ITEM

l

()2

ESPECIFICAÇÃO
ANTENA para rede de vólei: antena dc vólei
olicialcom suporte cm fibra dc vidro c/ 1,80 mts.
são produzidas dc acordo com normas da FIV.
maciças c pintadas cm 2 cores: branco c
vermelho
APITO FOX 40 - com cordão trancado cm
nylon, na cor preto
APITO modelo profissional. fabricado cm
plíístico resistente. amplitude sonora: 90
decibéis. patenteados c não possuem cslcra,

03 jasmim evitando a quebra ou congelamento do
som. design também patenteado, sendo
câmaras c scm partes rcmovívcis. origem
nacional

UND.
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QTD. TOTAL l
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SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANCAS - SEFIN

04 'iiÀMBOLÊ - em materialplástico resistente,
+/- 63 cm diâmetro (cores variadas)
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO
OFICIAL - bola oficial, fabricada com
material pu urra, circunferência dc 68cm a
70cm. peso dc 410 a 450 gramas. pressão de 9
l IO libras. câmara butil, válvula substituívcl,
miolo removivel, acabamento externo com
costura. aprovada pela lcdcração de' futebol
ou confederação brasileira
BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO OFICIAL

fabricada 100% em PU urra; circunferência
dc 61 tÍ 64cm. pesando aproximado dc 390 a
440 gramas. acabamento interno dc câmara
butilou airbility, miolo clip systen rcmovívcl
c lubrificado, acabamento externo metalizado.
tecnologia tcrmotec. aprovada pelos padrões
cbfs c rifa.
BOLA DE FUTEBOL SOCIETY Sll - pro
astro ko vivi.
BOLA DE INICIAÇÃO INFANTIL - número
12, matizada, confeccionada em l)orracha
resistente .
BOLA OFICIAL DE VOLLEYBALL - feita
cm PU, circunferência 66 a 67cm, pesando
260 a 280gramas, acabamento interno de
câmara butil ou airbility, miolo slip systen
rcmovívcl c lubrificado. cobertura de pvc,
costura. matrizada, pressão dc 4 a 5 libras.
tabricacão nacional.
BOLA OFICIAL DE VOLLEYBALL DE
AREIA - confeccionada em material
clescnvolvida com micro células dc pvc,
circunferência 68 a 70cm, pesando 290 a
310gramas, costurava a máquina, câmara
iirbility, multo axial, miolo removível,
18eomos. fabricação nacional
BOLA PARA HANDBALL MASCULINO/
FEMININO - confeccionada cm pvc,
circunlcrência de 58- 60cm, peso aproximado
dc 425-475g, costurava, câmara airbility, 32
gomos, miolo slip systcm removívcl
lul)rificado. tamanho 02 dc acordo com

BOLA PARA HANDBALL INFANTIL
comoosicão Dvc. fabricação nacional
BOLSA DE MASSAGISTA GRANDE
acompanha o produto 2 bisnagas plásticas
para fluidos c l isopor, possui 6 bolsos
latcniis(sendo 4 bolsos fechados e 2 abertos)

a bolsa dc massagem térmica possui espaço
interno para melhor transporte dc t\ccssórios
indispensáveis, confeccionada cm poliester
estilo náilon, dimensões
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produto tamanho único: 41 largura x 24 dc
altura x 21cm dc prolundidadc, tamanho
interno 32 dc largura x 22 dc altura x 19cm dc

rofundidaclc
BOMBA PARA ENCHER BOLAS: iníla nos
dois sentidos: ao puxar c ao empurrar o ar,
fabricada em alumínio, com cabo de madeira,
medindo 0,35 cm dc comprimento,
circunferência 8 cm, com mangueira dc
borracha revestida de nylon e bico para
encher a bola, conlcccionado cm t)orracha c
lcrro(bico), medindo 7,5 cm
tuBO DE AÇO PARA REDE DE
VOLEIBOL - cabo dc aço p/ redes c/ pvc
cabo de aço com aproximadamente 8,0mm de
espessura mais revestimento dc pvc, tamanho
aproximado dc 15 m dc comprimento, para
col
CAIXA TÉRMICA(C00LLER) 341, parte
ntcrna c externa cm polipropilcno injctado,

tampa em polietileno e isolamento térmico
cm poliestircno expandido, material 100%
virgem, a tóxico c scm odor, o quc garante a
ciualiclade c durar)ilidaclc do produto
CHUTEIRA PARA PRÁTICA DE
FUTEBOL DE CAMPO - lal)recado cm
material sintético, trava fixa, cabedal:
material sintético macio, cntrcssola: e.v.a.,
colado de l)orracha com traves cónicas e
laminada para grama natural. dc numeração
variada do 38 ao 42. fabricação nacional
CHUTEIRA SOCIETY - lat)ripado cm
material sintético, cabedal: material sintético
c cravos dc borracha, forro têxtil, palminha
c.v.a. forrada c rcmovível, selado dc
borracha. dc numeração variada do 33 ao 36.
fabricação nacional
CHUTEIRA SOCIETY - íat)ficado cm
material sintético, cabedal: material sintético
c cravos dc borraclla, forro têxtil, palminha
c.v.a. forrada c removívcl, somado de
borracha. dc numeração variada do 37 ao 41
fabricação nacional
CONE DE SINALIZAÇÃO TAMANHO
GRANDE - fabricado cm pvc, cor laranja c
branco. tamanho mínimo dc 50 cm
CONE PARA TREINO DE 18 CM -tamanho:
18 cm material plástico resistente.
CONE PEQUENO LISO PARA TREINO
FUNCIONAL dc agilidade c coordenação -
conlcccionado cm pvc com 23cm dc altura,
cores variadas.
CORDA PARA PULAR - corda dc

14 UND l 65

15 UND l 35

UND l 5
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⑧ SECRETARIA MUNICIPAL
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treino prático c leve, com manetes resistentes
c feita em pvc. tem comprimento máximo dc

15m c vcm com sistema dc fácil ajuste para
sc adequar ao scu tamanho.
CRONOMETRO - com contador digital,
funcionamento a bateria. com cordão para
suporte na cor preta
ESCADA DE AGILIDADE PARA
QUADRA - flcxívelc dobrávelregulávcl, cm
tecido sintético dc nylon flexível c ril)itcs dc
alumínio, altura(clcgrau) 40cm,
largura(escada) 50çm, com ll degraus,
dimensões aproximadas da escada montada
435x50cm(axl), peso liq. itproximado lkg,
cmbalaÉlem em mochila dc nvlon
FLAUTA DOCE SOPRANO - 1)arroca resina
abs cban.
GARRAFA TÉRMICA DE 18L COM
TORNEIRA - isolamento prêmio quc retém o
frio c uma tampa dc rosca inteligente, quc
torna fácil enche-la com alças removeis.
-lástico isolamento térmico clc poliuretano

JOGO DE RAQUETE E PING-PONG - com
duas raquetas c duas bolinhas. jogos com
raquetas dc pino-pong, ra(lucre com um lado
dc madeira e outro lado cmborrachado (paf
JOGO DE XADREZ - jogo dc xadrez com
peças grandes c dc madeira peças dc xadrez
estilo tradicional, vclvct camada interna da
caixa de xadrez, interior projctado para
rmazcnar c proteção das peças, fácil

transporte, peças dc xadrez 32 completo.
tabuleiro xadrez cm madeira c case para
transporte
KIMONOS - blusão confeccionado cm tecido
reforçado, {rançado c leve(430 g/m) com
saia. calça confeccionada cm sarja (430g/m)
com reforço cxtrít nos .Íoclllos.
KIT DE TÊNIS DE MESA - liAQUETE
madeira com cobertura dc cinco folhas,
esponja: 1.5 mm, cabo: côncavo, composição
madeira, peso líquido aproximado: 375 g,
dimensões aproximadas (lxaxp): 18x28x5 cm

rede para ténis dc mesa - reforço nas
extremidades, acabamento traçado cm náilon,
dimensões aproximadas (lxa); 144,5x14 cm -
suporte para rede: cm ferro pintado,
rcgulagem dc pressão, dimensões
aproximadas(lxa): 28x20 cm; bola

composição: 100% plástico. dimensões
aproximadas: 40 mm. garantia do fabricante:

contra defeito dc fabricação.
KIT ESCADA DE AGILIDADE 10 cones, lO
chapéus de chinês
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KIT MINE TRAVES - para treinamcntos
tamanho profissional cm pvc. par dc mine
traves no tamanho dc Im x 60 x 40 para
trcinamcntos de futebol sete c futsal cm
espaços reduzidos dc quadra, equipamento
produzido dc maneira artesanal, com canos de l
pvc ante chama rígidos, resistentes, para dar
mais firmeza c sustentação cm caso dc
mDacto ou ciucdas

LUVAS PARA FUTEBOL - tecido com
tramas especiais quc proporcionam maior
mobilidade c ventilação. punho com
munhequeira c cinta com ajuste cm vclcro,
indicada para campos, gramados, campos
secos e grama sintética., palma em látex c
poliuretano, acabamento em espuma (lue
permita aderência. tamanho 6 ao ll
MEDALHA DE BRONZE - medalhas
fundidas cm liga metálica dc zamak (zinco,
alumínio, magnésio c cobre), vcm com lira
largura 15mm. diâmetro aproximado dc
44mm
MEDALHA DE OURO - medalhas fundidas

em liga metálica dc zamak (zinco, alumínio,
magnésio c cobre). vcm com lira largura:
15mm. diâmetro apro)amado de 44mm
MEDALHA DE PRATA - medalhas fundidas
cm liga metálica dc zamak (zinco, alumínio,
lnttgnésio c cobre), vcm com í'ita largura
15mm. diâmetro aproximado dc 44mm
MEDALHA EM ACRÍLICO formato
redondo com I'ita dourada (I' lugar), com
mugem a ser aprescly:açl4.

MEDALHA EM ACRÍLICO formato
rcclondo com I'ita marram(3" lugílr), com
imagem a ser apresentada
MEDALHA EM ACRÍLICO formato
redondo com fita prata (2' lugar), com
imagem a scr apresentada
MEDALHAS DE PRATA - medalhas
fundidas cm liga metálica dc zamak (zinco,
tilumínio, magnésio c cobre). vcm com fita
largura: 15mm. diâmetro aproximado dc
44mm
MELÃO ESPORTIVO NA COR AMARELA

composição 38% poliamida, 10% poliéstcr,
2% clastano. sola reforçada com anta
dcrrapante, cano alto, peso aproximado dc

MELÃO ESPORTIVO NA COR BRANCA
composição 38% poliamida, 10% poliester,
2% clastano. sola reforçada com anui

dcrrapantc, cano alto, peso aproximado de
120e. tamanho g

'F'
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MÉIÃO ESPORTIVO NA COR CINZAIO%
poliéstcr, 2% clastano. sola reforçada com
anui dcrrapantc, cano alto, peso aproximado
dc 120g, tamanho g
MELÃO ESPORTIVO NA COR LARANJA
composição 38% poliamida, 10% poliéstcr,
2% elastano. sola reforçada com anti
dcrrapante, cano alto, peso aproximado de

''T'MÊiÃãlgÉÓRTIVO NA COR PRETA -l
composição 38% poliamida, logo poliéstcr,
2% elastano. sola reforçada com anti
dcrrapante, cano alto, peso aproximado de
120g, tamanho g
MÉIÃO ESPORTIVO NA COR VERDE
composição 38% poliamida, 10% poliéster,
2% elastano. sola reforçada com anta
dcrrapante, cano alto, peso aproximado dc
120a. tamanho g
MELÃO ESPORTIVO NA COR
VERMELHA - composição 38% poliamida,
10% poliéstcr, 2% clastano. sola reforçada

jcom anui dcrrapante, cano alto, peso
aproximado dc 120g, tamanho
MESA DE pING-PONG - dimensões
mínimas dc 2,74 metros dc comprimento,
1,52 metros dc largura c 0,76 metros dc
altura, tampo cm mdp dc 15 mm, com
icabamcnto cm primor azul, com linhas c
mcrcatórias brancas, com rede, pés de
madeira compensada dobrávcis.
REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL DE
CAMPO - cm polietileno fio clc 2,2 mm,
malha 12 x 12 mm, medidas oliciaís 7,50 x
2.50 x 8mm, com tratamento uv, contra a
ação dos raios urra violetas c açõcs
climáticas. cm náilon de alta resistência,
malha 16 x 16, medindo 7.50 x 2.50, lio dc
4mm trançado
TENIS FUTSAL N' 36 confeccionado cm
lona 100% algodão com forração interna na
parte traseira cm tecido jacquard e peças de
sintético no cabedal. o somado é feito de

borracha legítima c colado pelo processo dc
vulcanização cm alto clave. a palmilha dc
limpeza é I'cita cm cva com uma espessura dc
4mm. sua amarração é feita com cadarço dc
poliéstcr; contém 08 ilhoses de mctalcm cada

fÊN S FUTSAL NO 37 confeccionado em
lona 100qo algodão com forração interna na
parte traseira cm tecido jacquard c peças dc
sintético no cabedal. o saindo é feito dc
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vulcanização cm alto clave. a palmilha de
limpeza é lata cm eva com uma espessura de
4mm. sua amarração é feita com cadarço dc
poliéster; contém 08 ilhoscs dc metal em cada

TÉNIS FUTSAL N' 38 confeccionado em

lona 100% algodão com lorração interna na
parte traseira cm tecido jacquard c peças de
sintético no cabedal. o colado é feito dc
borracha legítima e colado pelo processo dc
vulcanização cm alto clave. a palmilha dc
limpeza é lata cm cva com uma espessura de
4mm. sua amarração é lata com cadarço de
poliéster; contém 08 ilhoscs dc mctalcm cada

TENIS FUTSAL NO 39 confeccionado cm
lona 100% algodão com lorração interna na
parte traseira em tecido jacquard c peças dc
sintético no cabedal. o colado é feito dc
borracha legítima c colado pelo processo de
vulcanização cm alto clave. a palmilha de
limpeza é feita em eva com uma espessura de
4mm. sua amarração é feita com cadarço de
poliéstcr; contém 08 ilhoscs dc mctalcm cada

TROFÉU - prcmiação honra ao mérito cm
plástico abs, acabamento em dourado
tamanho mínimo de 20 cm de base por 60
com de altura
TROFÉU - prcmiação honra ao mérito em
plástico abs, acabamento cm dourado
tamanhos mínimo de 30 cm de base por 90
com de altura
TROFÉU cm acrílico com altura dc 30 cm,
modelo conforme imagem a ser apresentada
com base dc 30 x 30 dc granito ou similar
TROFÉU cm acrílico com altura dc 30 cm,
modelo conforme imagem a scr apresentada
com base dc 45 x 30 de granito ou similar
TROFÉU cm acrílico com altura dc 60 cm(I'
lugar), modelo conlormc imagem a scr
apresentada com base dc 60 x 30 dc granito
)u similar
TROFÉU cm acrílico com altura dc 60 cm,
modelo conforme imagem a ser apresentada
com base dc 60 x 45 dc gninito ou similar.
TROFEU melhor golciro - medindo 40cm
dourado com imagem dc Boieiro c base
quadrada preta - 1« divisão
TROFEU melhor goleiro - medindo 40cm
dourado com imagem dc goleiro c base
uadrada preta - 2' divisão

TROFÉU vice - campeão l:' divisão
Incdindo 90 cm dountdo com base preta

)c

PC

)c

54 UND 25

UND 25

56 UND 160

7 UND 160

2558

59

UND

UND

UND 15

UND

UND

25

32

40

9()

3

64

UND

UND



④ Prefeitura de .r SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANÇAS - SEFIN

quadrada.
TROFEU vice
medindo 80 cm
qual!!q ({4

campeão 2" divisão
dountdo com l)asc preta UND 4()

TOTAL GERAL

Importa o presente orçamento no valor total dc R$. por

extenso

I'odas as despesas dos serviços deverão ser consideradas, tais como fretes, disponibilização
de softwares, seguros, contribuições sociais e demais despesas com pessoal e outras que possam
incidir, bem como taxa de administração, lucro etc.

Prazo de início dos serviços: 02 dias após a ordem de serviços.
Validade da proposta; 60 (sessenta) dias.

Locale data. de de 2023

Assinatura

OBS: Mais informações poderão ser obtidas através do Setor de Compras da I'refeitura
Nlunicipalde Tianguá pelo e-mitil: comDras@)tiangua:cç:gQ!,!21. e Fine: (88) 3671-2288.

Encarregado do Setor de Compras
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@
SOLICITAÇÃO DE DESPESA Ne. 20230203/01- SME

ÓKCÃOIOS

UNIDADE 0RÇAMENTÂRIA IOSOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 0503.12.361.0221.2.033

ELEMENTO DE DESPESA
3.3.90.30.00 -- Materialde consumo

4.4.90.52.00 -- Equipamento e materialpermanente

FEDERALFONTE DE RECURSO

1. DO OBJETO:
Registro de preços para futura e eventualaquisição de materialesportivo para as escolas de ensino
fundamentalanos iniciais e finais para uso dos alunos da rede pública do município de Tianguá,
conforme as quantidades e especificações técnicas.

2. JUSTIFICATIVA:
A secretaria Municipalde Educação de Tianguá, com objetivo de ofertar educação de qualidade,
tem a certeza que disponibilizar recusrsos esportivos para os alunos e professores é oportunizar a
possibilidade de interação entre ao alunos assim construindo valores de competitividade e equipe.
Portanto a presente aquisição mostra-se eficaz e necessária.

3. PRAZO DE ENTREGA
Os produtos licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 05(cinco) a IO(dez) dias
contados do recebimento da ORDEM DE COMPRA, nos locais determinados pelo setor solicitante,
observando rigorosamente as especificações contidas neste termo de referência, nos anexos e
disposições constantes de sua proposta de preços.

4. GERENTE DO CONTRATO
Lindaura Coelho Moita Morais -- CPF n' 380.497.243-87. Portaria de designação n' 002 de 02 de
fevereiro de 2021 -- responsável pelo recebimento e controle de material do almoxarilhdo da
secretaria de educação do município.

S. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO:
ITEM l

ANTENA para rede de vólei: antena de vólei oficialcom suporte em fibra
OI Ide vidro c/ 1,80 mts. são produzidas de acordo com normas da FIV.

l maciças e pintadas em 2 cores: branco e vermelho.

Descrição UNID

PAR

TOTAL

10

Av. Moises Moita. 785 - Planalto - CEP: 62.320-000 - Tianguá - Ceará - vwwv.tiangua.ce.gov.br
CNPJ: 07.735.178/0001-20 - CGF: 06.920.164-1 -- Fone/Fax: (88) 3671-2288 / 3671-2888

smetiangua@gmail.com



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO⑤
02 APITO FOX 40 com cordão trançado em nylon, na cor preto UND

APITO modelo profissional. fabricado em plástico resistente. amplitude
.. jsonora: 90 decibéis. patenteados e não possuem esfera, assim evitando
v-' l a quebra ou congelamento do som. design também patenteado, sendo 2

câmaras e sem partes removíveis. origem: nacional

UND

04

05

BAMBOLÊ -- em materialplástico resistente, +/- 63 cm diâmetro (cores
va dadas) .

UND

UND

BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL - bola oficial, fabricada com
material pu urra, circunferência de 68cm a 70cm. peso de 410 a 450
gramas. pressão de 9 a IO libras. câmara butil, válvula substituível, miolo
removível, acabamento externo com costura. aprovada pela federação
de' futebolou confederação brasileira

395

BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO OFICIAL - fabricada 100% em PU ultral
circunferência de 61 a 64cm. pesando aproximado de 390 a 440 gramas.
acabamento interno de câmara butil ou airbility, miolo slíp systen
removível e lubrificado, acabamento externo metalizado. tecnologia
termotec. aprovada pelos padrões cbfs e fifa.

06 UND 555

07 BOLA DE FUTEBOL SOCIE'W Sll pro astro ko vivi
UND

90

08 BOLA DE INICIAÇÃO INFANTIL - número 12, matizada, confeccionada em l UND
borracha resistente

BOLA OFICIAL DE VOLLEYBALL -- feita em PU, circunferência 66 a 67cm,
pesando 260 a 280gramas, acabamento interno de câmara butil ou

airbility, miolo slip systen removível e lubrificado. cobertura de pvc,
costura matrizada, pressão de 4 a 5 libras. fabricação nacional

BOLA OFICIAL DE VOLLEYBALL DE AREIA -- confeccionada em material
desenvolvida com micro células de pvc, circunferência 68 a 70cm.
pesando 290 a 310gramas, costurada a máquina, câmara airbility, multe
axial, miolo removível, 18gomos. fabricação nacional

BOLA PARA HANDBALL MASCULINO/ FEMININO confeccionada em pvc,
circunferência de 58- 60cm, peso aproximado de 425-475g, costurada,
câmara airbility, 32 gomos, miolo slip system removível e lubrificado.
tamanho 02 de acordo com a federação ínternacionalde handeboll

UND
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Av. Moises Moita, 785 - Planalto - CEP: 62.320-000 - Tianguá - Ceará - www.tiangua.ce.gov.br
CNPJ: 07.735.178/0001-20 - CGF: 06.920.164 1 -- Fine/Fax: (88) 3671 2288 / 3671-2888

smetiangua@gmail.com ④'



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO⑤
12 BOLA PARA HANDBALLINFANTIL composição pvc, fabricação nacional

UND

BOLSA DE MASSAGISTA GRANDE -- acompanha o produto 2 bisnagas
plásticas para fluidos e l ísopor, possui 6 bolsos laterais (sendo 4 bolsos
fechados e 2 abertosl, a bolsa de massagem térmica possui espaço
interno para melhor transporte de acessórios indispensáveis,
confeccionada em poliéster estilo náilon, dimensões aproximadas do
produto tamanho único: 41 largura x 24 de altura x 21cm de
profundidade, tamanho interno 32 de largura x 22 de altura x 19cm de
profundidade

13

BOMBA PARA ENCHER BOLAS: infla nos dois sentidos: ao puxar e ao
empurrar o ar, fabricada em alumínio, com cabo de madeira, medindo
0,35 cm de comprimento, circunferência 8 cm, com mangueira de
borracha revestida de nylon e bico para encher a bola, confeccionado
em borracha e ferrotbico), medindo 7,5 cm

UND

65

CABO DE AÇO PARA REDE DE VOLEIBOL - cabo de aço p/ redes c/ pvc
cabo de aço com aproximadamente 8,0mm de espessura mais
revestimento de pvc, tamanho aproximado de 15 m de comprimento,
para colocação de redes de voleibol.

UND

15

CAIXA TERMICA (C00LLER) 341, parte interna e externa em poliprapileno
injetado, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno
expandido, material100% virgem, a tóxico e sem odor, o que garante a
qualidade e durabilidade do produto

UND

17

CHUTEIRA PARA PRATICA DE FUTEBOL DE CAMPO -- fabricado em
material sintético, trava fixa, cabedal: material sintético macio,
entressola: e.v.a., solado de borracha com travas cónicas e laminada
para grama natural. de numeração variada do 38 ao 42. fabricação
nacional

PAR

18 200

CHUTEIRA SOCIETY -- fabricado em materialsintético, cabedal: material
sintético e cravos de borracha, forro têxtil, palminha e.v.a. forrada e
removível, somado de borracha. de numeração variada do 33 ao 36.
fabricação nacional

PAR

19 100

CHUTEIRA SOCIETY - fabricado em materialsintético, cabedal: material

sintético e cravos de borracha, forro têxtil, palminha e.v.a. forrada e
removível, solado de borracha. de numeração variada do 37 ao 41
fabricação nacional

PAR
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21

22

23

CONE DE SINALIZAÇÃO TAMANHO GRANDE - fabricado em pvc, cor
laranja e branco, tamanho mínimo de 50 cm.

CONE PARA TREINO DE 18 CM -tamanho: 18 cm material plástico
resistente

UND

UND

100

CONE PEQUENO LISO PARA TREINO FUNCIONAL de agilidade e
coordenação -- confeccionado em pvc com 23cm de altura, cores
variadas.

UND

-+
0

CORDA PARA PULAR corda de pvc/manete de polípropileno,
equipamento de treino prático e leve, com manetes resistentes e feita
em pvc. tem comprimento máximo de 3, 15m e vem com sistema de fácil
ajuste para se adequar ao seu tamanho.

50

CRONOMETRO - com contador digital, funcionamento a bateria. com
cordão para suporte na cor preta.

ESCADA DE AGILIDADE PARA QUADRA -- flexívele dobrávelregulável, em
tecido sintética de nylon flexível e ribítes de alumínio, altura(degraus
40cm, largura(escada) 50cm, com ll degraus, dimensões aproximadas
da escada montada 435x50cm(axl), peso líq. aproximado lkg,
embalagem em mochila de nylon

UND

UND

27 FLAUTA DOCE SOPRANO - barroca resina abs eban UND

UND

50

GARRAFA TERMICA DE 18L COM TORNEIRA -- isolamento prêmio que
28 l retem o frio e uma tampa de rosca inteligente, que torna fácilenche-la

com alças removeis. plástico isolamento térmico de poliuretano

29

30

JOGO DE RAQUETE E PING-PONG - com duas raquetes e duas bolinhas.
jogos com raquetes de píng-pong, raquete com um lado de madeira e
outra lado emborrachado (par)

JOGO

JOGO DE XADREZ - jogo de xadrez com peças grandes e de madeira
peças de xadrez estilo tradicional, velvet camada interna da caixa de
xadrez, interior projetado para armazenar e proteção das peças, fácil
transporte, peças de xadrez 32 completo. tabuleiro xadrez em madeira e
case pa ra transporte

UND

32

KIMONOS -- blusão confeccionado em tecido reforçado, trançado e leve
31 l 1430 g/m) com saía. calça confeccionada em sarja (430g/m) com reforço

extra nos joelhos

UND
25
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KIT DE TÊNIS DE MESA - RAQUETE: madeira com cobertura de cinco
folhas, esponja: 1.5 mm, cabo: côncavo, composição: madeira, peso
líquido aproximado: 375 g, dimensões aproximadas(lxaxp): 18x28x5 cm
rede para tênis de mesa - reforço nas extremidades, acabamento
traçado em náilon, dimensões aproximadas (lxa): 144,5x14 cm - suporte
para rede: em ferro pintado, regulagem de pressão, dimensões
aproximadas {lxa): 28x20 cm; bola: composição: 100% plástico
dimensões aproximadas: 40 mm. garantia do fabricante: contra defeito
de fabricação.

CONJUNTO l

32

33 KIT ESCADA DE AGILIDADE 10 cones, 10 chapéus de chínes
KIT

PARKIT MINE TRAVES -- para treinamentos tamanho profissionalem pvc. par
de mine traves no tamanho de Im x 60 x 40 para treinamentos de
futebol sete e futsal em espaços reduzidos de quadra, equipamento
produzido de maneira artesanal, com canos de pvc ante chama rígidos,
resistentes, para dar mais firmeza e sustentação em caso de impacto ou
quedas

34 10

LUVAS PARA FUTEBOL -- tecido com tramas especiais que proporcionam
maior mobilidade e ventilação. punho com munhequeira e cinta com
ajuste em velcro, indicada para campos, gramados, campos secos e
grama sintética., palma em látex e políuretano, acabamento em espuma
que permita aderência. tamanho 6 ao ll

PAR

35

36
MEDALHA DE BRONZE - medalhas fundidas em liga metálica de zamak
jzlnco, alumínio, magnésio e cobre), vem com fita largura 15mm.
diâmetro aproximado de 44mm

UND
1000

MEDALHA DE OURO -- medalhas fundidas em liga metálica de zamak
(zinco, alumínio, magnésio e cobre). vem com fita largura: 15mm.
diâmetro aproximado de 44mm

UND
2000

38

39

40

MEDALHA DE PRATA -- medalhas fundidas em liga metálica de zamak
jzínco, alumínio, magnésio e cobre), vem com fita largura ISmm.
diâmetro aproximado de 44mm

UND
1000

MEDALHA EM ACRÍLICO formato redondo cam fita dourada (lg lugar).
com imagem a ser apresentada

UND 430

MEDALHA EM ACRÍLICO formato redondo cam fita marram (3P lugar).
com imagem a ser apresentada

UND 430

.L
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MEDALHA EM ACRÍLICO formato redondo com fita prata (2e lugar), com
magem a ser apresentada

MEDALHAS DE PRATA - medalhas fundidas em liga metálica de zamak
jzinco, alumínio, magnésio e cobre). vem com fita largura: 15mm.
diâmetro aproximado de 44mm.

430

42
UND

PAR

1000

43

44

45

MELÃO ESPORTIVO NA COR AMARELA -- composição 38% políamida, 10%
poliéster, 2% elastano. sola reforçada com anta derrapante, cano alto,
peso aproximado de 120g, tamanho g

MELÃO ESPORTIVO NA COR BRANCA -- composição 38% poliamida, 10%
poliéster, 2% elastano. sola reforçada com anti derrapante, cano alto,
peso aproximado de 120g, tamanho g

MELÃO ESPORTIVO NA COR CINZA10% poliéster, 2% elastano. sola
reforçada com anta derrapante, cano alto, peso aproximado de 120g,
tamanho g

MELÃO ESPORTIVO NA COR LARANJA -- composição 38% poliamida, 10%
poliéster, 2% elastano. sola reforçada com anta derrapante, cano alto,
peso aproximado de 120g, tamanho g.

125

PAR

PAR
125

46

47

PAR
125

MELÃO ESPORTIVO NA COR PRETA -- composição 38% poliamída, 10%
poliéster, 2% elastano. sola reforçada com anta derrapante, cano alto,
peso aproximado de 120g, tamanho g

PAR

PAR

250

250

125

48

49

MELÃO ESPORTIVO NA COR VERDE -- composição 38% poliamída, 10%
poliéster, 2% elastano. sola reforçada com anta derrapante, cano alto,
peso aproximado de 120g, tamanho g

MELÃO ESPORTIVO NA COR VERMELHA -- composição 38% poliamida,
10% poliéster, 2% elastano. sola reforçada com anta derrapante, cano
alto, peso aproximado de 120g, tamanho g

MESA DE PING-PONG - dimensões mínimas de 2.74 metros de

comprimento, l,S2 metros de largura e 0,76 metros de altura, tampo em
mdp de 15 mm, com acabamento em primer azul, com linhas e
mercatórias brancas, com rede, pés de madeira compensada dobráveis

PAR

UND

50

REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO - em polietileno fío de 2,2
mm, malha 12 x 12 mm, medidas oficiais 7,50 x 2,50 x 8mm, com
tratamento uv, contra a ação dos raios urra violetas e ações climáticas,
em náilon de alta resistência, malha 16 x 16, medindo 7.SO x 2.50, fio de
4mm trançado

PAR
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TÊNIS FUTSAL Ng 36 confeccionado em lona 100% algodão com forração
nterna na parte traseira em tecido jacquard e peças de sintético no

cabedal. o solado é feito de borracha legítima e colado pelo processo de
vulcanização em alto clave. a palmílha de limpeza é feita em eva com
uma espessura de 4mm. sua amarração é feita com cadarço de políéster;
contém 08 ilhoses de metalem cada pé

TÉNIS FUTSAL Ne 37 confeccionado em lona 100% algodão com forração
nterna na parte traseira em tecido jacquard e peças de sintético no

cabedal. o somado é feito de borracha legítima e colado pelo processo de
vulcanização em alto clave. a palmilha de limpeza é feita em eva com
uma espessura de 4mm. sua amarração é feita com cadarço de poliéster;
contém 08 ilhoses de metalem cada pé.

TÊNIS FUTSAL Ng 38 confeccionado em lona 100% algodão com forração l
nterna na parte traseira em tecido jacquard e peças de sintético no

cabedal. o solado é feito de borracha legítima e colado pelo processo de
vulcanização em alto clave. a palmilha de limpeza é feita em eva com
uma espessura de 4mm. sua amarração é feita com cadarço de poliéster;
contém 08 ilhoses de metalem cada pé

TÉNIS FUTSAL NÇ 39 confeccionado em lona 100% algodão com forração
nterna na parte traseira em tecido jacquard e peças de sintético no

cabedal. o somado é feito de borracha legítima e colado pelo processo de
vulcanização em alto clave. a palmilha de limpeza é feita em eva com
uma espessura de 4mm. sua amarração é feita com cadarço de poliéster;
contém 08 ilhoses de metalem cada pé

UND

UND

UND

UND

TROFÉU - premiação honra ao mérito em plástico abs, acabamento em
dourado tamanho mínimo de 20 cm de base por 60 com de altura

UND

UND

160

160

25

57

58

TROFÉU - premiação honra ao mérito em plástico abs, acabamento em
dourado tamanhos mínimo de 30 cm de base por 90 com de altura

TROFÉU em acrílico com altura de 30 cm, modelo conforme imagem a
ser apresentada com base de 30 x 30 de granito ou similar

UND

UND
59

60

TROFÉU em acrílico com altura de 30 cm, modelo conforme imagem a
ser apresentada com base de 45 x 30 de granito ou similar

25

TROFÉU em acrílico com altura de 60 cm (I' lugar), modelo conforme
imagem a ser apresentada com base de 60 x 30 de granito ou similar

TROFÉU em acrílico com altura de 60 cm, modelo conforme imagem a
ser apresentada com base de 60 x 45 de granito ou similar.

UND

UND 25
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,. ITROFÉU melhor goleiro - medindo 40cm dourado com imagem de
'' Igoleíro e base quadrada preta -- l9 divisão

,. ITROFÉU melhor Boieiro - medindo 40cm dourado com imagem de
'' Igoleiro e base quadrada preta - 2e divisão

,. ITROFÉU vice - campeão le divisão - medindo 90 cm dourado com base
preta quadrada.

ÉE ITROFÉU vice campeão 2ldivisão - medindo 80 cm dourado com base
preta quadrada

UND
32

40

90

UND

UND

UND

5. VIGÊNCIA DO CONTRATO
O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigerá pelo
prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado caso seja permitido pelo artigo 57 da Leí
Federalne 8.666/93

Tianguá-Ce, 02 de março de 2023

Ana Vládia/ióij@&ira Nunes Barbosa
SecrêÉária de Educação
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ESTUDO PREMILIMINAR SIMPLIFICADO DE CONTRATAÇÃO
1. 0BJETO

Registro de preços para futura e eventualaquisição de materialesportivo para as escolas de ensino
fundamentalanos iniciais e finais para uso dos alunos da rede pública do município de Tianguá,
conforme as quantidades e especificações técnicas.

2. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

A secretaria Municipal de Educação de Tianguá, com objetivo de ofertar educação de
qualidade, tem a certeza que disponibilizar recusrsos esportivos para os alunos e professores é
oportunizar a possibilidade de interação entre ao alunos assim construindo valores de
competitividade e equipe. Portanto a presente aquisição mostra-se eficaz e necessária.

3. EXISTE ALGUMA EXIGÊNCIA ESPECÍFICA EM PARTICULAR A RESPEITO DE
DOCUMENTAÇÃO PARA ASSEGURAR O SUCESSO DA LICITAÇÃO DE FORMA LEGAL E
EFICIENTE?

NÃO

SIM

3.1. CASO EXISTA ALGUMA EXIGÊNCIA ESPECÍFICA EM PARTICULAR A RESPEITO DE
DOCUMENTAÇÃO PARA ASSEGURAR O SUCESSO DA LICITAÇÃO DE FORMA LEGAL E
EFICIENTE, QUAL OU QUAIS SERIAM?

Não há exigências para o presente processo

Os quantitativos solicitados foram definidos como base no censo escolar do ano letivo de 2022.

5. EXISTE ALGUMA OBSERVAÇÃO QUANTO A FORMA E PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS
A SEREM LICITADOS.

4. JUSTIFICATIVA DA REFERÊNCIA DAS QUANTIDADES A SEREM LICITADAS

Os produtos licitados deverão ser entregues no prazo máximo de lO (dez) dias contados do
recebimento da ORDEM DE COMPRA, nos locais determinados pelo setor solicitante, observando
rigorosamente as especificações contidas neste termo de referência. nos anexos e disposições
constantes de sua proposta de preços

6. EXISTE ALGUMA OBSERVAÇÃO ESPECIFICA QUANTO A FORMA DE PAGAMENTO DOS
ITENS LICITADOS?

O pagamento será realizado na proporção do fornecimento do produto solicitado segundo as
ordens de fornecimento emitidas pela secretaria e até 30(trinta) dias após o encaminhamento da
nota fiscal devidamente atestada pelo fiscal do contrato, acompanhada das certidões de
regularidade fiscale trabalhista do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as condições '\



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO②
7. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO COM QUAL/QUAIS FONTES DE RECURSO?

['''] RECURSO PRÓPRIO ]'''] RECURSO ESTADUAL [:;] RECURSO FEDERAL

8. EXISTE ALGUMA EXIGÊNCIA ESPECÍFICA QUANTO AS OBRIGAÇÕES A SEREM
EXECUTADAS PELA CONTRATADA OU PELA CONTRATANTE QUE DEVEM CONSTAR NO
CONTRATO, QUAL/ QUAIS SERIAM?

Não há observações para o presente processo

9. EXISTE FISCAL/GERENTE DE CONTRATO DEVIDAMENTE NOMEADO PARA
FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DEVIDAMENTE
NOMEADO ATRAVÉS DE ATO/PORTARIA DE DESIGNAÇÃO?

Lindaura Coelho Moita Morais -- CPF n' 380.497.243-87, Portaria de designação n' 002, de 02 de
fevereiro de 2021 - responsávelpelo recebimento e controle de materialdo almoxarifado da
secretaria de Educacão do municíoio

Declaramos para os devidos fins. a viabilidade para realização dos procedimentos a fim de se
obter a contratação para o presente objeto, conforme este estudo preliminar simplificado

REPONSAVÉL PELA ELABORAÇÃO

Técnica da Secretaria de Educação
unes

DE ACORDO

Ana Vládia uilãllÉIN
Secretál:+á de E

unes Barbosa
ducação
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20230203/01-SME l DATA 02/03/2023

SECRETARIA Educação

Registro de preços para futura e eventual aquisição de materialesportivo para as
escolas de ensino fundamentalanos iniciais e finais para uso dos alunos da rede
pública do município de Tianguá, conforme as quantidades e especificações
técnicas

OBJETO:

Termo de Referência

[] Projeto Básico

Secre+àga Municipal

CONTROLADORIA

OBSERVAÇÕES

Assinatura do Responsável

TlanguáAUTORIZAÇÃO

COLETA DE PREÇOS

OBSERVAÇOES

Assinatura do ResponsávelPela Coleta de Preço

Tianguá. 4... /
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LICITAÇÃO

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (PRESIDENTE OU PREGOEIRO)

Tianguá:
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