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DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 007/2022-PMSC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº036/2022-PMSC 

Especificação/Custo Estimado 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 DO OBJETO: 
 

1.1 Constitui o presente objeto a contratação direta, via dispensa de licitação, para aquisição de 
materiais esportivo e materiais de consumo, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e 
Juventude e Lazer do município, para atendimento as atividades esportivas da VII - Campeonato 
Municipal de Futebol de Campo do Município, com entrega imediata, no exercicio de 2022, 
conforme as especificações e quantidades abaixo. 
 

ORGÃO DEMANDANTE:  Secretario Municipal de Esporte, Cultura e Juventude 
 
Fundamento: Art. 24, II Lei Federal nº 8.666/93, e das demais disposições legais e 
regulamentares pertinentes e ainda pelo estabelecido na presente Dispensa de Licitação. 
 
Cabe registrar, ainda, que a Decreto n.º 9.412 de 18 de junho de 2018, aumentou os valores 
previstos nos incisos II do art. 24, da Lei n.º 8.666/93, permitindo a dispensa de licitação para, 
respectivamente, R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), na hipóteses de obras e serviços de 
engenharia, e R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), para outros serviços e compras. 
 

1.2 - Da Justificativa e da necessidade da Contratação 

 

1.2.1 - A presente contratação direta tem por objetivo atender a demanda da Secretaria 
Municipal de Esporte, Cultura e Juventude, para a realização do VII Campeonato Municipal de 
Futebol de Campo, a ser realizado na Sede do Municipio de Santa Cruz. 
 
1.2.2 - Considerando a necessidade de obter regular andamento de trabalho desenvolvido em 
toda Administração Pública, requer iniciativas de disponibilização de materiais esportivos e 
materiais de consumo, que se caracterizam como essenciais pra realização das tarefas 
desportivas da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, logo a realização destas 
possibilitam a interação e a socialização entre os atletas e a população a serem envolvidas, pois 
o incentivo a pratica esportiva é importante para o bem estar da comunidade, promove a 
inclusão social e é fundamental para a melhoria da qualidade de vida da população em geral. 
Assim sendo, o presente Termo de Referência tem por objetivo definir o conjunto de elementos 
que nortearão o procedimento licitatório para a contratação de empresa no ramo pertinente para 
aquisição dos materiais esportivos. 

 

2. Da Justificativa dos Quantitativos 

 

2.1. Os quantitativos estimado para a contratação de empresa especializada do ramo 
pertinente, para fornecimento de materiais esportivo e materiais de consumo, destinado a 
Secretaria Municipal de Esporte e Juventude e Lazer do município, para atendimento as 
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atividades esportivas da VII - Campeonato Municipal de Futebol de Campo do Município, com 
entrega imediata, no exercicio de 2022, que foi devidamente requisitada pela a Secretaria 
demandante, que por sua vez solicita a contratação direta por dispensa de licitação, para 
aquisição de materiais esportivos e materiais de consumo. Dentre os materiais necessários 
para realizar as atividades esportivas do VII Campeonato Municipal de Futebol, faz-se, 
necessário, realizar á aquisição deste itens. Conforme as especificações abaixo: 

 

3. Da Especificação do Objeto e das Quantidades e do valor 

 
3.1- Os materiais esportivos deverão atender as especificações abaixo descritas, conforme os 

características e tipos apresentados a seguir: 
 

Item Especificação Quant Und P.unit P.Total 

01 Bola de futebol de campo storm oficial, 32 gomos 
microfibra, tipo storm N4, aprovada pela FMFS ou CBFS 
(Confederação Brasileira de Futebol de Salão). Com 
tecnologia que não absorve água e aumenta a durabilidade 
da forma. Com camada neogel que aumenta a maciez e a 
elasticidade do equipamento, exigindo menos força do 
atleta e assegurando maior velocidade aos passes e 
chutes. Câmara airvility ou similar, válvula com miolo 
removível. Circunferência de 71cm, peso aproximado de 
420 gramas, Categoria: adulto, tipo storm tamanho e peso 
oficial, costurada à mão, Referencia 5107451970; 

41 Und  128,00 5.248,00 

02 Bola de futebol de campo brasil oficial, 32 gomos, tipo 
Termotec, aprovada pela FMFS ou CBFS (Confederação 
Brasileira de Futebol de Salão). Com tecnologia que não 
absorve água e aumenta a durabilidade da forma. Com 
camada neogel que aumenta a maciez e a elasticidade do 
equipamento, exigindo menos força do atleta e 
assegurando maior velocidade aos passes e chutes. 
Câmara airvility ou similar, válvula com miolo removível. 
Circunferência de 71cm, peso aproximado de 420 gramas, 

categoria: adulto, tipo Termotec, Costurada à mão, 
tamanho e peso oficial 

04 Und  267,00 1.068,00 

03 Apito peal fox 40 mini zona livre, Apito 100% em ABS de 
Alto Impacto; Potência Sonora: 109 dB; tipo Fox 40; 
Garantia do fabricante: 30 dias - contra defeito de fabrica 
para árbitro de futebol; 

04 Und  69,50 278,00 

04 Bomba para encher bolas: Confeccionada em plástico, 
sistema dupla ação, 01 mangueira extensora, 02 bicos 
(agulhas) rosqueáveis - (bomba de ar doublé action); 

02 Und 48,00 96,00 

05 Cronometro digital profissional VL 1809, livre scalibu, 
com alarme, para árbitro de futebol; Características:  
. Cronômetro eletrônico 
• Hora/Data 
• Alarme/Despertador 
• 1/100 
• Profissional 
• Cronômetro preciso e fácil de manusear. 
• Dimensão: 7 x 9 x 2 (largura x altura x espessura) 
• Cor: Cinza / Laranja / Preto 

04 Und  79,00 316,00 

06 Par de redes futebol modelo México, fios com nó serrado 
(seda) em POLIPROPILENO COM TRATAMENTO 
ultravioleta, fios de 6mm, malha 15cm, tamanho 2,50 x7,50 
x 2,00 x 2,00 na cor branca. 

01 Par 455,50 455,50 
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07 Kit Cartão para árbitro de futebol de campo tipo da 
placsport, confeccionado em pvc o par com 02 unidades. 

03 Kit 20,50 61,50 

08 Bola futsal max 1000 oficial, características, tipo fusion, 
tamanho e peso oficial; Competição: Futsal Brasileiro; 
Material da câmara: Butil; Tipo de costura: TERMOTEC; 
Circunferência: 62-65; Descrição Aprovada pela CBFS, a 
Bola de Futsal da Penalty Max 1000 IX conta com 
tecnologias e design inovadores para deixar o seu jogo 
ainda melhor, possuindo qualidade profissional garantida 
pelos padrões internacionais da FIFA. 

15 Und  340,50 5.107,50 

09 Pasta fina com elastico oficio A4, sortidas; 
Especificações: Tamanho das folhas: Ofício A4;sem anéis; 
Comprimento: Largura: 335 mm x 235 mm; Espessura: 5 
mm; Material: Plástico; diversas cores; 

20 Und  3,50 70,00 

10 Fita adesiva larga, material polipropileno transparente, tipo 
mono face, medindo 48mmx50m, com alta adesão a 
qualquer superfície limpa. 

05 Und  7,30 36,50 

11 Marca texto colorido; modelo 200-SL, Neon, tipo pilot, 
Tipo de ponta: Chanfrada, Espessura do traço: 
4.0mm,3.8mm; divesas cores; 

04 Und  1,75 7,00 

12 Grampeador de Mao tipo alicate, para grampos 26/6, com 
deposito de grampo em inox, 13cm, capacidade para 
grampear 25 folhas; 

01 Und  20,80 20,80 

13 Fita Corretiva  Especificação; 4mmx10und; Fita Office 
Com 6 Metros Diversas Cores Para Uso Escolar ou 
Escritório; 

01 Und  4,30 4,30 

14 Tesoura, sem ponta, lamina em aço inoxidável com 21cm, 
grande, pontas arredondadas, cabo com formato 
anatômico, ABS; 

01 Und  12,00 12,00 

15 Prancheta Madeira Ofício Com Prendedor Metal Carbrink, 
para papel A4; Comprimento x Largura: 34 cm x 23 cm;  

03 Und  7,50 22,50 

Valor total do orçamento estimativo R$ 12.803,60 

 

3.2 - Estima - se, que este orçamento tem o valor global de R$ 12.803,60(doze mil e oitocentos e 
três reais e sessenta centavos);  

 

4. Da Fonte de Recursos  
 

4.1 – As despesas em decorrência do objeto deste contrato ocorrerão por conta das seguintes 
dotações orçamentárias: 

FONTE: 0101 - TESOURO MUNICIPAL 
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 

PROGRAMA DE TRABALHO: 004.122.0002.20.95 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E JUVENTUDE 
RECURSOS PRÓPRIOS 

 

5. Do prazo e local de entrega 
 

 5.1 - O prazo de entrega será de 10(dez) dias, firmado conforme a proposta, específico 
para cada ordem de entrega ou prestação de serviço, que deverá contar do próprio 
recebimento da Nota de Empenho. 
 

 5.2 - Antes de efetuar a entrega dos materiais, a CONTRATADA deverá agendar o respectivo 
procedimento com a Prefeitura Municipal no horário de 8:00h às 12:00h e 14:00h às 17:00h, 



 

 

Av. 03 de Maio, nº 276, Centro - Santa Cruz - PE 
CNPJ/MF nº 24.301.475/0001-86 

Telefones: (87) 3874 8156/8175/8134 
e-mail: pmscpe@hotmail.com 

website: www.santacruz.pe.gov.br 

mediante prévio agendamento através do telefone (87) 3874.8156/8175/8134, e-mail: 
pmscpe@hotmail.com, para proceder com a entrega dos produtos/materiais esportivos. 
 
5.3 - O material deverá ser entregue no Almoxarifado da Prefeitura Municipal, localizado na 
Avenida 03 de maio nº276, centro, Santa Cruz-PE. 
 

5.4. QUANTO AO RECEBIMENTO 

 
5.4.1 -PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da 
conformidade do objeto contratual com as especificações, devendo ser feito por pessoa 
credenciada pela CONTRATANTE; 
 

5.4.2 - DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após verificação 
da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições 
estabelecidas foram atendidas e, conseqüente aceitação das notas fiscais pelo Fiscal da 
contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade; 
 

5.4.3 - O objeto contratual que comprovadamente apresentar desconformidade com as 
especificações deste Termo será rejeitado, parcialmente ou totalmente, conforme o caso, 
obrigando-se o vencedor a substituí-los no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sem ônus para a 
CONTRATANTE, sob pena de ser considerada em atraso quanto ao prazo da entrega. 
 

5.4.4 - Deverá constar tanto do recibo (provisoriamente) como do Termo de Recebimento 
Definitivo a assinatura do recebedor, devidamente identificado por carimbo, manuscrito ou 
digitação, indicando inclusive o número da matrícula, no caso de servidor, a data do 
recebimento, a especificação qualitativa e quantitativa do (s) item (ns) recebido e o local do 
recebimento; 
 

6.  Da Proposta de Preços 

 

 A proposta comercial deverá ser enviada formalmente, com as folhas numeradas 
sequencialmente, assinada pelo representante da empresa. 

 A proposta comercial deverá conter: 
 Razão Social e CNPJ; 
 Descrição detalhada dos materiais/serviços ofertados, constando a marca, o fabricante e a 

procedência, de maneira a demonstrar o completo atendimento às características constantes 
deste instrumento; 

 Quantidade; 
 Preço Unitário; 
 Preço Global; 
 Declaração de garantia mínima, de peças e serviços, incluindo taxas de deslocamento, de 12 

(doze) meses. 
 Dados Bancários para Pagamento. 
 O preço ofertado deverá incluir fretes, seguro e demais despesas, diretas ou indiretas, 

necessários ao cumprimento integral do objeto 
 A validade da proposta deverá ser de no minimo 60(sessenta) dias; 

 

7. Documentação para Habilitação 

 
7. 1- PESSOA JURÍDICA. 

 
7.1.1 Para Habilitação serão exigidos dos licitantes,exclusivamente,os seguintes documentos: 
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a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

b) Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da mesma licitante 

que irá faturar e executar o objeto licitado; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

d) Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho – CNDT – Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhista; 

e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei;e 

f) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial e/ou concordata expedida dentro de um 

prazo de 60 (sessenta) dias anteriores à sessão de entrega e abertura dos envelopes de 

habilitação, pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou dentro do prazo de validade 

constante no documento. 

*Só será permitida a participação de empresas em recuperação judicial e extrajudicial se 
comprovada, respectivamente, a aprovação ou a homologação do plano de recuperação 
pelo juízo competente e apresentada certidão emitida pelo juízo da recuperação, que 
ateste a aptidão econômica e financeira para o certame.  

g) O cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, será 

comprovado mediante documento firmado pelo interessado ou seu representante legal, em que 

declare, sob as penas da lei, que não emprega mão de obra que constitua violação ao disposto 

naquele preceito constitucional. 

8.0 GARANTIA DO OBJETO 

 
8.1 - O objeto deverá ter prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses a contar do recebimento 
definitivo. 
 

9.0. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 

9.1 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses. 
 

10.0. - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
10.1 - O pagamento deverá ser efetuado, em até 25 (vinte e cinco) dias após a liquidação 
da despesa, que deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, pela Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças, após o efetivo fornecimento dos materiais, mediante 
apresentação da nota fiscal atestada pelo funcionário responsável da Secretaria Municipal 
de Esporte Cultura e Juventude, no valor correspondente ao quantitativo 
comprovadamente fornecido. 
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10.2 - A empresa vencedora da licitação emitirá a Nota Fiscal da própria empresa no momento 
da entrega, em 03 (três) vias, a qual será encaminhada para pagamento após o recebimento e o 
aceite completo dos produtos. 
 

10.2.1 - As notas fiscais deverão, obrigatoriamente, ter exarado em seu corpo o número da nota 
de empenho. 
 

10.2.2 – A LICITANTE que vier a ser contratada ficará sujeita à multa diária correspondente a 
1% (um por cento) do valor da fatura, pelo não cumprimento do fornecimento, desde que 
comprovada a responsabilidade da CONTRATADA. O valor correspondente deverá ser 
descontado na fatura mensal. 
 

10.2.3 - A LICITANTE que vier a ser contratada deverá apresentar a Secretaria Municipal de 
Esporte, Cultura e Juventude, para fins de recebimento das faturas mensais, os seguintes 
documentos atualizados: 
 

10.2.3.1 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 
através da CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL expedido pela Secretaria da Fazenda 
Estadual. 
 

10.2.3.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 
através de CERTIDÃO NEGATIVA ou POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS 
FISCAIS expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal.  
 

10.2.3.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de CERTIDÃO 
NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS 
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO expedida pela Secretaria da Receita 
Federal, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do 
parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal no. 8.212/1991. 
 
10.2.3.4 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
mediante a apresentação do CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS – CRF, expedido 
pela Caixa Econômica Federal. 
 
10.2.3.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 
 
10.4 - O pagamento somente será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da 
Contratada. 
 

10.5 - Eventual alteração de preços em decorrência de desequilíbrio econômico-financeiro do 
contrato só será examinada mediante apresentação de documentos que comprovem, de forma 
inequívoca, a alteração da relação encargos/retribuição inicialmente pactuada. 
 
10.6- DO REAJUSTE 
 

10.6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 

apresentação das propostas. 
 

10.6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INPC 

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.  
 

10.6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
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partir dos efeitos financeiros do último reajuste.  
 

10.6.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 

diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA 

obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 

remanescente, sempre que este ocorrer.  
 

10.6.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
 

10.6.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 

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

legislação então em vigor.  
 

10.6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
 

10.6.8. O reajuste será realizado por apostilamento.  

 

11- DA FISCALIZAÇÃO 

 
11.1- A fiscalização do Contrato será exercida por representante do CONTRATANTE, neste ato 
denominado FISCAL a Sr. Valflides Silva, devidamente credenciado pelas Secretarias ou Órgãos 
responsáveis, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, dando 
ciência de tudo à CONTRATADA (Art. 67 da Lei 8.666/93, com suas alterações). 
 
11.2 - A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, até mesmo perante terceiro, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de 
imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência 
desta, não implica corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 
70 da Lei 8.666/93, com suas alterações). 

 

12. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 

12.1 - A execução do objeto será realizada de acordo com os critérios de sustentabilidade 
ambiental contidos no Art. 5º da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão – SLTI/MPOG e no Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Casa Civil da 
Presidência da República, no que couber. 
 

a) III- Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual 
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a 
máxima proteção durante o transporte e armazenamento. 
 

b) Que os equipamentos apresentem a melhor eficiência energética da categoria, bem como 
que utilize gás ecológico no processo de refrigeração.  
 

c) Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolução CONAMA n° 267, de 14/11/2000, é 
vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de qualquer das 
Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal. 

 

13.0  OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
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a) Devem estar inclusos nos preços ofertados todos os tributos, taxas, custos com embalagens, 
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, frete, seguro e quaisquer outros custos e 
despesas que incidam sobre a execução do objeto. Não será permitido, portanto, que tais 
encargos sejam discriminados em separado. 
 

b) Todas as despesas relativas à entrega e/ou instalação do objeto, tais como frete e/ou 
transporte, correrão às custas, exclusivamente, da licitante vencedora. 

 
Santa Cruz/PE, 26 de Agosto de 2022 

 
 
 

____________________________________ 
Antonio José Barros Celestino 

Secretária de Esporte e Juventude do Município de Santa Cruz 
Secretário 
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MODELO DE COTAÇÃO DE PREÇOS 

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ - PE 
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 
Sr. Presidente CPL; 
 
 
Cotação de Preços que a empresa:_____________________________________, 
CNPJ______________________________________END:_____________________________,_
_______________________________________, que tem como objeto a à contratação direta, 
via dispensa de licitação, para aquisição de materiais esportivo e materiais de consumo, 
destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Juventude e Lazer do município, para 
atendimento as atividades esportivas da VII - Campeonato Municipal de Futebol de Campo do 
Município, com entrega imediata, no exercicio de 2022. Conforme as especificações abaixo: 

 

 
Item Especificação Quant Und P.unit P.Total 

01 Bola de futebol de campo storm oficial, 32 gomos 
microfibra, tipo storm N4, aprovada pela FMFS ou CBFS 
(Confederação Brasileira de Futebol de Salão). Com 
tecnologia que não absorve água e aumenta a durabilidade 
da forma. Com camada neogel que aumenta a maciez e a 
elasticidade do equipamento, exigindo menos força do 
atleta e assegurando maior velocidade aos passes e 
chutes. Câmara airvility ou similar, válvula com miolo 
removível. Circunferência de 71cm, peso aproximado de 
420 gramas, Categoria: adulto, tipo storm tamanho e peso 
oficial, costurada à mão, Referencia 5107451970; 

41 Und    

02 Bola de futebol de campo brasil oficial, 32 gomos, tipo 
Termotec, aprovada pela FMFS ou CBFS (Confederação 
Brasileira de Futebol de Salão). Com tecnologia que não 
absorve água e aumenta a durabilidade da forma. Com 
camada neogel que aumenta a maciez e a elasticidade do 
equipamento, exigindo menos força do atleta e 
assegurando maior velocidade aos passes e chutes. 
Câmara airvility ou similar, válvula com miolo removível. 
Circunferência de 71cm, peso aproximado de 420 gramas, 

categoria: adulto, tipo Termotec, Costurada à mão, 
tamanho e peso oficial 

04 Und    

03 Apito peal fox 40 mini zona livre, Apito 100% em ABS de 
Alto Impacto; Potência Sonora: 109 dB; tipo Fox 40; 
Garantia do fabricante: 30 dias - contra defeito de fabrica 
para árbitro de futebol; 

04 Und    

04 Bomba para encher bolas: Confeccionada em plástico, 
sistema dupla ação, 01 mangueira extensora, 02 bicos 
(agulhas) rosqueáveis - (bomba de ar doublé action); 

02 Und   

05 Cronometro digital profissional VL 1809, livre scalibu, 
com alarme, para árbitro de futebol; Características:  
. Cronômetro eletrônico 
• Hora/Data 
• Alarme/Despertador 
• 1/100 
• Profissional 
• Cronômetro preciso e fácil de manusear. 
• Dimensão: 7 x 9 x 2 (largura x altura x espessura) 

04 Und    
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• Cor: Cinza / Laranja / Preto 

06 Par de redes futebol modelo México, fios com nó serrado 
(seda) em POLIPROPILENO COM TRATAMENTO 
ultravioleta, fios de 6mm, malha 15cm, tamanho 2,50 x7,50 
x 2,00 x 2,00 na cor branca. 

01 Par   

07 Kit Cartão para árbitro de futebol de campo tipo da 
placsport, confeccionado em pvc o par com 02 unidades. 

03 Kit   

08 Bola futsal max 1000 oficial, características, tipo fusion, 
tamanho e peso oficial; Competição: Futsal Brasileiro; 
Material da câmara: Butil; Tipo de costura: TERMOTEC; 
Circunferência: 62-65; Descrição Aprovada pela CBFS, a 
Bola de Futsal da Penalty Max 1000 IX conta com 
tecnologias e design inovadores para deixar o seu jogo 
ainda melhor, possuindo qualidade profissional garantida 
pelos padrões internacionais da FIFA. 

15 Und    

09 Pasta fina com elastico oficio A4, sortidas; 
Especificações: Tamanho das folhas: Ofício A4;sem anéis; 
Comprimento: Largura: 335 mm x 235 mm; Espessura: 5 
mm; Material: Plástico; diversas cores; 

20 Und    

10 Fita adesiva larga, material polipropileno transparente, tipo 
mono face, medindo 48mmx50m, com alta adesão a 
qualquer superfície limpa. 

05 Und    

11 Marca texto colorido; modelo 200-SL, Neon, tipo pilot, 
Tipo de ponta: Chanfrada, Espessura do traço: 
4.0mm,3.8mm; divesas cores; 

04 Und    

12 Grampeador de Mao tipo alicate, para grampos 26/6, com 
deposito de grampo em inox, 13cm, capacidade para 
grampear 25 folhas; 

01 Und    

13 Fita Corretiva Especificação; 4mmx10und; Fita Office Com 
6 Metros Diversas Cores Para Uso Escolar ou Escritório; 

01 Und    

14 Tesoura, sem ponta, lamina em aço inoxidável com 21cm, 
grande, pontas arredondadas, cabo com formato 
anatômico, ABS; 

01 Und    

15 Prancheta Madeira Ofício Com Prendedor Metal Carbrink, 
para papel A4; Comprimento x Largura: 34 cm x 23 cm;  

03 Und    

Valor total do R$  

 

Valor Global R$------------------- 
Validade da proposta 60(sessenta) dias 
Forma de pagamento - a combinar 
Prazo de entrega imediato 

Local e data--------------- 
 

______________________________ 
assinatura 
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CONTRATO Nº0         /2022-PMSC 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº007/2022-PMSC 
PROCESSO ADMINISTRATIVO. Nº036/2022-PMSC 

 

 

Contrato de fornecimento de materiais 

esportivo e materiais de consumo, que 

entre si fazem de um lado, o Município de 

Santa Cruz por intermédio do Secretaria 

Municipal de Esporte, Cultura e 

Juventude e Lazer, e do outro, ----------

------------, na forma abaixo. 
 

 

 

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, 

pessoa jurídica de direito público interno, com sede à  Avenida 03 de Maio, 276, centro, na cidade de 

Santa Cruz, Estado de Pernambuco, inscrito no CGC(MF) N.º 24.301.475/0001-86, neste ato 

representado por sua Prefeita, a Sra. Eliane Maria da Silva Soares, brasileira, casada, prefeita, 

residente e domiciliado na Rua valdemário Soares s/n, nesta cidade de Santa Cruz, Estado de 

Pernambuco, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E 

JUVENTUDE, neste ato representado pelo SECRETÁRIO o Sr. Antonio José de Barros Celestino, 

brasileiro, casado, secretário, portador do CPF nº825.319.944-91-e da cédula de identidade nº 

38226, residente na cidade de Santa Cruz/PE, doravante denominado  CONTRATANTE e, do outro 

lado, -------------------------------------, pessoa jurídica de direito privado, com sede na-------------------, 

Nº ----------------, -----------------------, bairro --------------------------, na cidade de --------------, Estado -

-----------------------, inscrita no CNPJ sob o Nº ---------------------------, neste ato, devidamente 

representado(a) pelo(a) sócio(a), o(a) Sr(a) --------------------------------, ---------------,----------------,---

--------------, residente e domiciliado(a) na cidade -----------------------, Estado ----------------------, 

doravante denominada de CONTRATADA, em razão do parecer de Dispensa de Licitação 

nº007/2022-PMSC, da lavra da Assessoria Jurídica, devidamente ratificada pela a Prefeita do 

Município de Santa Cruz/PE, com arrimo no que dispõe o art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, ajustam e 

celebram entre si, o presente contrato de fornecimento de materiais esportivo e materiais de 

consumo, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Juventude e Lazer do município, para 

atendimento as atividades esportivas da VII - Campeonato Municipal de Futebol de Campo do 

Município, com entrega imediata, no exercicio de 2022, fundamentado nas cláusulas expostas em 

sucessivo. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui objeto deste contrato, o fornecimento de materiais esportivo e 

materiais de consumo, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Juventude e Lazer do município, 

para atendimento as atividades esportivas da VII - Campeonato Municipal de Futebol de Campo do 

Município, com entrega imediata, no exercicio de 2022, de conformidade com as relação e 

quantidades estabelecido na proposta de preços em anexo como se aqui transcritos fossem;  
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Parágrafo Único – O presente contrato tem sua celebração dispensada de realização no que dispõe o 

art. 24, II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Pelo o fornecimento que se refere a Cláusula Primeira, o MUNICÍPIO DE 

SANTA CRUZ, pagará à  CONTRATADA, o valor global de R$ -------- (---------------------). 
 

§1º - Os pagamentos serão efetuados com recursos próprios do Município e recurso repassado pelo 

Governo Municipal, previstos orçamentariamente no Elemento de Despesa nº 33.90.30.00, Programa 

Atividade nº 041.122.0002.2005, mediante integra imediata apresentação da respectiva fatura, até o 

dia 25 (vinte e cinco) do mês subseqüente ao do fornecimento dos produtos/materiais, após 

aprovação do CONTRATANTE, quanto a efetiva disponibilidade do mesmo no período. 

 

§2º - As despesas realizadas com, o transporte dos produtos/materiais, ou quaisquer outras 

necessárias ao perfeito funcionamento do objeto ora adquirido, serão de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA, não cabendo do Município, qualquer tipo de ressarcimento. 

 

§3º - O fornecimento, objeto deste contrato, abrange dentre outros, os seguintes encargos à 

CONTRATADA, que já se encontram no preço a ser pago pelo CONTRATANTE: 

 

a) seguros e encargos de responsabilidade civil para danos e prejuízos causados a terceiros e/ou ao 

Município, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento dos produtos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – O prazo de vigência do presente contrato, é de 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA QUARTA – A CONTRATADA, na impossibilidade de fornecer os produtos, pelo período 

avençado por esse instrumento, à disposição do CONTRATANTE, obriga-se, desde já, a fornecer os 

objetos conforme especificado neste instrumento de avença, sem que isto acarrete qualquer ônus 

adicional ao CONTRATANTE.  

 

CLÁSULA QUINTA – Verificada inadimplência deste contrato em sua vigência, será o mesmo 

rescindido, ficando a CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber, 

sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do faturamento do mês anterior, ficando o 

CONTRATANTE sujeito à mesma multa se houver dado causa ao inadimplemento. 

 

CLÁUSULA SEXTA – A CONTRATADA, pela inexecução, bem como impontualidade e atraso nos 

prazos neste contrato estipulados, ou qualquer forma de inadimplemento de suas obrigações, além 

de suas responsabilidades civil e criminal, sujeitar-se-á às seguintes penalidades: 
 

a- advertência por escrito; 

b- suspensão temporária do Cadastro de Prestadores de Serviços; 

c- eliminação definitiva do Cadastro de Prestadores de Serviços; 

d- suspensão do pagamento; 

e- rescisão do contrato. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – O fornecimento dos produtos, objeto deste contrato, poderá ser 

subcontratado com terceiros, desde que autorizado por escrito pelo CONTRATANTE, e desde que se 

mantenham as condições e preços aqui estipulados. 
 

CLÁUSULA OITAVA – O presente contrato poderá ser rescindido no todo ou em parte, por mútuo 

acordo, desde que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios à vontade dos pactuantes e 

que tornem impossível o fornecimento do objeto deste instrumento. 
 

CLÁUSULA NONA – O CONTRANTANTE poderá rescindir o presente instrumento contratual, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, ficando isento do pagamento de 

qualquer indenização, nas seguintes hipóteses: 
 

a- infringência de qualquer obrigação ajustada; 

b- se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRANTANTE, transferir, caucionar ou alienar 

de qualquer forma os direitos decorrentes deste contrato; 

c- paralisar o fornecimento sem motivo justificado, a critério do CONTRATANTE; 

d- não executar a locação de acordo com o contido neste instrumento, ou, executá-la em desacordo 

com a fiscalização do CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – O foro da Comarca de Ouricuri, será o competente para dirimir quaisquer 

dúvidas ou questões oriundas da inobservância deste contrato. 
 

E, por estarem de acordo, justas e contratadas, assinam as partes o presente CONTRATO DE 

FORNECIMENTO DE PRODUTOS, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as 

testemunhas abaixo transcritas. 
 

Santa Cruz (PE),-------- de ---------- de 2022. 

 

CONTRATANTE ______________________________________________________ 
    Antonio José Barros Celestino 

  Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Juventude e Lazer 
 

 

CONTRATADA ____________________________________________ 
   
    Contratada  
 
 
Testemunhas: ______________________________________ 

 

                       ______________________________________ 
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