
Anexo I
TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIA PARA MATERIAIS ESPORTIVOS E PREMIAÇÕES 
PARA ATENDIMENTO NOS EVENTOS PREVISTOS E PROGRAMADOS PELA FEMA NO DECORRER DO 
ANO DE 2019.

Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Medalha, redonda, de alumínio, com 
circunferência de 8cm, com fita, personalizado 
para o evento com indicação de ouro, prata e 
bronze.

UN 500,00 12,44 6.220,00

2 Medalha, redonda, de aluminio, com 
circunferência de 5cm, com fita, personalizado 
para o evento com indicação de ouro, prata e 
bronze.

UN 4.000,00 8,25 33.000,00

3 Bola para handebol H2L, suécia, costurada. UN 5,00 304,50 1.522,50

4 Bola para handebol H1L, vulcanizada. UN 5,00 158,60 793,00

5 Antena para voleibol ( par) microfibra PAR 4,00 162,70 650,80

6 Jogos de faixas para demarcação em quadra de 
areia.

UN 5,00 182,00 910,00

7 Calibrador para bolas. UN 6,00 102,40 614,40

8 Jogo de uniformes adulto, completo ( calção, 
camisa e meião) com 20 peças personalizado.

JG 10,00 2.110,00 21.100,00

9 Placar de mesa plastificado em PVC. UN 5,00 277,40 1.387,00

10 BAMBOLÉS COLORIDO Material; Plástico 
aproximadamente - 60 cm de diâmetro. Idade: A 
partir de 2 anos. Jogo contendo 12 Unidades. 
Produto com registro INMETRO.

UN 50,00 6,75 337,50

11 BOLA DE BASQUETE DE BORRACHA feita de 
borracha, construção matrizada, diâmetro 75 a 78 
milímetros. Peso de 600 a 650 gramas miolo 
removível e câmara de arbility. Produto com 
registro INMETRO.

UN 5,00 189,00 945,00

12 BOLA DE BASQUETE FEMININO EM 
MICROFIBRA oficial, feita de microfibra, 
construção matrizada PU, diâmetro 72 a 74 
milímetros, peso de 510 a 565 gramas miolo 
removível e lubrificado e câmara de arbility. 
Produto com registro INMETRO.

UN 5,00 353,00 1.765,00

13 BOLA DE BORRACHA - N° 02 ( iniciação) , 
composição básica: borracha natural e borracha 
sintética, d  no mínimo aproximadamente 131 mm 
de diâmetro, cl válvula, cores diversas. Produto 
com registro INMETRO.

UN 10,00 14,38 143,80

14 BOLA DE FUTEBOL PU-ULTRA 100% com 11 
gomos feita em PU 100% com construção 
termotec, diâmetro de 68 a 70 milímetros peso de 
420 a 455 gramas, com miolo lubrificado e 
removível e câmara em arbility. Produto com 
registro INMETRO.

UN 20,00 207,80 4.156,00

15 BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO MASCULINA, 
ADULTO, oficial da Confederação Brasileira de 
Futebol de Salão ( CBFS) com 32 gomos, 
matrizada, confeccionada em PU medindo entre 
61 e 64 cm de circunferência com peso entre 410 
a 440 gramas, acabamento interno câmara em 
arbility miolo slip System lubrificado e removível. 
Produto com registro INMETRO.

UN 15,00 275,60 4.134,00

16 BOLA DE FUTEBOL EM PVC com 32 gomos feita UN 20,00 164,13 3.282,60
em PVC com construção ultrafusion, diâmetro de 
68 a 70 milímetros peso de 410 a 450 gramas, 
com miolo lubrificado e removível e câmara em 
arbility. Produto com registro INMETRO.
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17 BOLA DE FUTSAL EM PU com 8 gomos feita em 
PVC com construção termotec PVC, diâmetro de 
61 a 64 milímetros, peso 410 a 440 gramas, miolo 
removível e lubrificado e câmara de arbility. 
Produto com registro INMETRO.

UN 10,00 221,60 2.216,00

18 BOLA DE FUTSAL INFANTIL EM PVC com 8 
gomos feita em PVC com construção ultrafusion 
PVC, diâmetro de 55 a 59 milímetros, peso 350 a 
380 gramas, miolo removível e lubrificado e 
câmara de arbility. Produto com registro 
INMETRO.

UN 15,00 165,98 2.489,70

19 BOLA DE VOLEI DE PRAIA Oficial, costurada, 
com aproximadamente 18 gomos, confeccionada 
em PVC, câmara de arbility, com miolo slip 
system removível e lubrificado, pesando entre 
260 a 280 g, circunferência de 65 a 67 cm. 
Produto deverá ser aprovado pela Confederação 
Brasileira de Vôlei de Praia

UN 15,00 333,25 4.998,75

20 BOLA DE VOLEI ADULTO Oficial, matizada 
( sem costurada) , com aproximadamente 18 
gomos, confeccionada em PVC ( cloreto de 
polivinila) , câmara de arbility, com miolo slip 
system removível e lubrificado, pesando entre 
260 a 280 g, circunferência de 65 a 67 cm. 
Produto deverá ser aprovado pela Confederação 
Brasileira de Voleibol.

UN 10,00 235,68 2.356,80

21 BOLA DE FUTSAL MIRIM EM PVC com 8 gomos 
feita em PVC com com construção ultrafusion 
PVC, diâmetro de 50 a 55 milímetros, peso 300 a 
350 gramas, miolo removível e lubrificado e 
câmara de arbility. Produto com registro 
INMETRO.

UN 10,00 148,25 1.482,50

22 BOLA OFICIAL DE VÔLEI DE PRAIA EM PVC 
Oficial com 18 gomos feita em PVC, com 
construção ultrafusion, diâmetro de 65 a 68 
milímetros peso de 260 a 280 gramas, com miolo 
lubrificado e removível e câmara em arbility. 
Produto com registro INMETRO.

UN 10,00 176,50 1.765,00

23 BOLA OFICIAL DE VOLEI, feita em microfibra 
com 18 gomos construção matrizada PU, 
diâmetro 65 a 67 milímetros, peso de 260 a 280 
gramas miolo removível e lubrificado e câmara de 
arbility. Produto com registro INMETRO.

UN 10,00 295,98 2.959,80

24 BOLSA PARA FARDAMENTO ( ESPORTIVO) , 
Bolsa para Fardamento, capacidade para grande 
quantidade de materiais de treino em geral, 
material em lona impermeável e resistente, alça 
complementar. Com ziper, medidas aproximadas 
64cm altura 20cm espessura 50cm largura. 
Produto com registro INMETRO

UN 5,00 84,60 423,00

25 BOMBA DE AR Sistema Double Action. Infla nos 
dois, sentidos ( ao empurrar e puxar) Câmara 
de ar maior que proporciona um enchimento mais 
rápido, com uma excelente pressão de ar Agulhas 
rosqueáveis Prolongador flexível e retrátil ideal 
para bolas de futebol, vôlei, basquete, handebol e 
também para bicicletas. Produto com registro 
INMETRO.

UN 10,00 40,40 404,00

26 COLETES: para treino, em tecido poliéster ou 
jacar produto. Produto com registro INMETRO.

UN 150,00 16,06 2.409,00

27 CONE RÍGIDO PARA TREINAMENTO 
ESPORTIVO fabricado em plástico 23 cm de 
altura, base com 14X14 cm. Produto com registro 
INMETRO.

UN 80,00 10,10 808,00
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28 CONE COLORIDOS NUMERADOS ( 0 À 09) 
com 23 cm de altura, kit com 10 unidades de 
cones, enumerados de 0 a 9, com no mínimo 04 
( quatro) opções de cores e 23 cm de altura, 
fabricado em polietileno, resistente. Produto com 
registro INMETRO.

UN 10,00 123,33 1.233,30

29 DARDO DE ARREMESSO OFICIAL 
( masculino) . Confeccionado em vara de 
bambu, d  ponta de ferro e punhadora, medindo 
aproximadamente 2,7m de comprimento x 2,5 à 
3,0cm de diâmetro, peso aproximado de 8009. 
Indicado p/ uso feminino em competições de 
atletismo. O produto deverá ser aprovado pela 
Confederação Brasileira de Atletismo ( CBAt) . 
Produto com registro INMETRO.

UN 5,00 559,75 2.798,75

30 FAIXA ELASTICA PARA ATIVIDADE FÍSICA 
Composta em plástico ABS, medindo no mínimo 
1.5 m comprimento e 12,5 de largura. Produto 
com registro INMETRO.

UN 10,00 46,10 461,00

31 JOGO DE CARTÃO PARA ARBITRO ( Amarelo 
e Vermelho) , jogo com 2( dois) cartões ( 1 
amarelo e 1 vermelho) , tamanho do cartão 
aproximadamente 11 x 7 cm, Confeccionado em 
PVC 1.0mm. Produto com registro INMETRO.

JG 10,00 33,02 330,20

32 JOGO DE FITA PARA DEMARCAÇÃO DE 
QUADFtA ( Vôlei de Praia) , fita p/ demarcar 
quadras de vôlei de praia, medidas oficiais ( 8m x 
16m) , um jogo contendo duas fitas de 16 
metros, 2 fitas de 8 metros e 4 hastes de metal, 
feita em material de PVC ou Polietileno, as fitas 
devem conter anéis de metal em suas pontas 
para que seja fixadas as hastes.

UN 10,00 178,00 1.780,00

33 JOGO DE TROFÉUS CONTENDO 3 TROFÉUS JG 70,00 749,60 52.472,00
sendo: Um ( 01) troféu com altura de 87cm, 
base octogonal com 26,5cm de largura em 
polímero na cor preta. Bola metalizada na cor 
dourada com anel metalizado na cor prata.
Estatueta intercambiável. Plaqueta em latão para 
gravação. Um ( 01) troféu com altura de 80cm, 
base octogonal com 26,5cm de largura em 
polímero na cor preta. Bola metalizada na cor 
dourada com anel metalizado na cor prata.
Estatueta intercambiável. Plaqueta em latão para 
gravação. Um ( 01) troféu com altura de 65cm.
Base octogonal com 26,5cm de largura em 
polímero na cor preta. Estatueta intercambiável.
Plaqueta em latão para gravação. Produto com 
registro INMETRO.

34 JOGO DE FARDAMENTO ESPORTIVO JG 5,00 1.243,00 6.215,00
MASCULINO, adulto para futsal composto de 10
calções, 10 camisetas ( tecido 100% poliéster,
Gola "V") e 12 pares de meias, tipo melão 
( 65,5% poliamida, 20% algodão. 10,5% poliéster 
e 4% elastano) , 2 camisetas para goleiro e 2 
calça para goleiro, em três cores: verde, vermelho 
e branco, numeração na frente e numeração nas 
costas e no calção. Produto com registro 
INMETRO.

35 MEDALHA 1o LUGAR - 50mm ( OURO) , com UN 2.000,00 5,36 10.720,00
adesivo alusivo do evento no centro. Produto com
registro INMETRO.

36 MEDALHA 2° LUGAR - 50 MM ( PRATA) , com UN 2.000,00 5,36 10.720,00
adesivo alusivo do evento no centro. Produto com
registro INMETRO.
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37 MEDALHA 3a LUGAR -50 MM ( BRONZE) , 
com adesivo alusivo do evento no centro. Produto 
com registro INMETRO.

UN 2.000,00 5,36 10.720,00

38 MEDALHA DE 1o LUGAR - gravada estampada 
com 50mm, adesivo de 35mm alusivo ao evento 
no centro, na cor dourada, fita com 2cm de 
largura azul. Produto com registro INMETRO.

UN 1.000,00 5,46 5.460,00

39 MEDALHA DE 2o LUGAR - gravada estampada 
com 50mm, adesivo de 35mm alusivo ao evento 
no centro, na cor prata, fita com 2cm de largura 
azul. Produto com registro INMETRO.

UN 1.000,00 5,46 5.460,00

40 MEDALHA DE 3o LUGAR - gravada estampada 
com 50mm, adesivo de 35mm alusivo ao evento 
no centro, na cor bronze, fita com 2cm de largura 
azul. Produto com registro INMETRO.

UN 1.000,00 5,46 5.460,00

41 MEDALHA DE BRONZE RETANGULAR UN 500,00 11,23 5.615,00
FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK. COM 
O TAMANHO APROXIM ADAM ENTE DE 60 MM 
POR 80 MM E CENTRO LISO COM 
APROXIMADAMENTE 35 MM DE DIÂMETRO, 
com bordas raiadas e polidas com a figura de 
dois ramos e uma tocha olímpica em alto relevo.
Espessura aproximadamente de 3 mm Metalizada 
na cor bronze. Suporte para fita com 
aproximadamente 2,5 cm de largura.
Acompanhada de fita de cetim na cor azul com 
aproximadamente 1,5 cm de largura. Produto com 
registro INMETRO.

42 MEDALHA DE PRATA RETANGULAR FUNDIDA UN 500,00 11,23 5.615,00
EM LIGA METALICA DE ZAMAK. COM O 
TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 60 MM 
POR 80 MM E CENTRO LISO COM 
APROXIMADAMENTE 35 MM DE DIÂMETRO, 
com bordas raiadas e polidas com a figura de 
dois ramos e uma tocha olímpica em alto relevo.
Espessura aproximadamente de 3 mm Metalizada 
na cor prata. Suporte para fita com 
aproximadamente 2,5 cm de largura.
Acompanhada de fita de cetim na cor azul com 
aproximadamente 1,5 cm de largura. Produto com 
registro INMETRO.

43 MEDALHA DE OURO RETANGULAR FUNDIDA UN 500,00 11,23 5.615,00
EM LIGA METALICA DE ZAMAK COM O
TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 60 MM 
POR 80 MM E CENTRO LISO COM 
APROXIMADAMENTE 35 MM DE DIÂMETRO, 
com bordas raiadas e polidas com a figura de 
dois ramos e uma tocha olímpica em alto relevo.
Espessura aproximadamente de 3 mm.
Metalizada na cor ouro. Suporte para fita com 
aproximadamente' 2,5 cm de largura.
Acompanhada de fita de cetim na cor azul com 
aproximadamentEi 1,5 cm de largura. Produto com 
registro INMETRO.

44 REDE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, UN 15,00 769,00 11.535,00
confeccionada em fio de seda malha 15 fio
medindo aproximadamente 7,5 x 2,5 x 2,0 com 2 
metros de fundo na parte superior e inferior tipo 
México. Produto com registro INMETRO.

45 REDE DE FUTEBOL SETE OFICIAL PAR UN 10,00 389,60 3.896,00
( society) . Confeccionada em fio de polietileno
de alta densidade ( nylon) 04mm, trançado e/ou 
torcido, malha de no mínimo 15 x 15cm, medindo 
aproximadamente 6,20x2,30x 1.80x0,80m ( L x A 
x PI x PS) . Produto com registro INMETRO.
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46 REDE DE FUTSAL OFICIAL ( futebol de salão) , 
confeccionada em fio de polietileno de alta 
densidade ( nylon) 04mm, trançado e/ou 
torcido, malha de no mínimo 12 x 12cm, medindo 
aproximadamente 3,20 x 2,10 x 1,00 x 0,60m ( L 
x A x PI x PS) . Produto com registro INMETRO.

UN 10,00 266,74 2.667,40

47 REDE DE VOLEI OFICIAL, confeccionada em fio UN 10,00 145,60 1.456,00
de polietileno de alta densidade ( nylon) 02mm, 
trançado e/ou torcido, malha de no mínimo 10 x 
10cm, com 4 ( quatro) faixas de lona sintética d  
no mínimo 05 cm de largura, ilhós metálico e 
revestimento interno nas pontas p/ amarração, 
medindo aproximadamente 9,5 x 1,0m ( L x A )  .
Produto com registro INMETRO.

48 SACO PARA TRANSPORTE DE BOLAS UN 10,00 47,80 478,00
ESPORTIVAS, confeccionada em fio de
polietileno de alta densidade ( nylon) 05mm, 
trançado e/ou torcido, d  fecho através de cordão 
transpassado ao bocal do saco, cl capacidade 
mínima de armazenamento de 10 a 15 bolas.
Produto com registro INMETRO.

49 TROFÉU MELHOR GOLEIRO COM UN 10,00 92,50 925,00
APROXIMADAMENTE 23 CM DE ALTURA, com
base com aproximadamente 7,6 cm de largura em 
polímero na cor preto. Na parte superior desta 
base um cone corn frisos metalizado na cor 
dourado e sobre cote cone uma coroa com 12 
pontas com aproximadamente 8,7 cm de largura.
Com uma estatueta fixa de bola de futebol 
metalizada na cor prata. Estatueta superior 
intercambiável. Plaqueta para gravação. Demais 
componentes metalizados na cor dourado.
Produto com registro INMETRO.

50 TROFÉU ARTILHEIRO com aproximadamente 23 
cm de altura, com aproximadamente 7.6 cm de 
largura em polímero na cor preto. Na parte 
superior desta base um cone com frisos 
metalizado na cor dourado e sobre este cone uma 
coroa com 12 pontas com aproximadamente 8,7 
cm de largura. Com uma estatueta fixa de bola de 
futebol metalizada na cor prata. Estatueta 
superior intercambiável. Plaqueta para gravação. 
Demais componentes metalizados na cor 
dourado. Produto com registro INMETRO.

UN 10,00 87,40 874,00

51 TROFEU DE PARTICIPAÇÃO, confeccionado em 
acrílico, personalizado. Para atender ao Festival 
de dança e música gospel, nas dimensões 
aproximadas de 35 a 40cm de altura. Produto 
com registro INMETRO.

UN 70,00 149,10 10.437,00

52 BOLA DE FUTEVOLEI, TERMOTEC, 8 GOMOS, 
PU ULTRA 100%. TAMANHO: 61-69CM DE 
DIÂMETRO. PESO 485 -486G

UN 5,00 278,19 1.390,95

53 BOLA DE FUTEVOLEI COMPOSIÇÃO PU. 
CIRCUNFERÊNCIA 68-70CM. PESO 410-450 G. 
CÂMARA AIRVILITY

UN 5,00 273,75 1.368,75

54 Bola de Beach Soccer Oficial, costurada, com 18 
gomos, confeccionada com PU. Tamanho: 61 - 69 
cm de diâmetro. Peso: 421 - 450 g.

UN 5,00 248,25 1.241,25

55 Suporte Para Antena de Voleibol: Suporte De 
Tecido De AlgoaUo Com Velcro.

UN 5,00 90,25 451,25

56 Fita para marcação de quadra de vôlei: UN 5,00 168,00 840,00
Confeccionada com fio de polietileno trançado 
com 4 cm de largura, para demarcar quadras com 
tamanho oficial 1 6 X 8 M.
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57 Fita de marcação para Futebol de Areia: Medida UN 5,00 558,67 2.793,35
( 30 m x 42 m) . Produzidas em PVC, material 
durável, flexível, leve e fácil de limpar, na cor 
laranja light. Para a fixação no solo ( areia, 
grama.,.) o kit possui 4 hastes de metal, para 
fixar as fitas através dos anéis de metal em suas 
pontas.

58 Seta de Indicação de Posse de bola no 
Basquetebol: Medida 15x20cm, em acrílico, 
pintura em vermelho.

UN 2,00 450,00 900,00

59 Corda em Nylon 6 mm: Tamanho:2,10 metros 
comprimento 6 mm de espessura.

UN 2,00 21,33 42,66

60 Área de queda ( colchão) de atletismo para UN 1,00 4.625,00 4.625,00
saltos. Indicado para salto em altura, ginástica, 
academia/paredão de escalada etc. Espuma de 
alta densidade ( n-20) . Revestimento de lona 
resistente e impermeável opm zíper. Medidas: 
2,50 x 2,00 x 0,30 metros. Com alças de 
transporte e tela de respiro lateral. Marca: Pista e 
Campo

61 Cone Plástico Flexível 24 cm UN 50,00 11,21 560,50

62 Dardo de atletismo para lançamento 700 g. 
Indicado para treinamento. Estrutura de alumínio, 
cabeça de aço, empunhadura de corda e calda 
afinada.

UN 2,00 806,53 1.613,06

63 Dardo de atletismo para lançamento 600 g. 
Indicado para treinamento. Estrutura de alumínio, 
cabeça de aço, empunhadura de corda e calda 
afinada.

UN 2,00 780,00 1.560,00

64 Dardo de atletismo para lançamento 500 g. 
Indicado para treinamento. Estrutura de alumínio, 
cabeça de aço, empunhadura de corda e calda 
afinada.

UN 2,00 777,37 1.554,74

65 Dardo de atletismo para lançamento 400 g. 
Indicado para treinamento. Estrutura de alumínio, 
cabeça de aço, empunhadura de corda e calda 
afinada.

UN 2,00 916,67 1.833,34

66 Disco de atletismo 1,00 kg. Feito de borracha 
dura de alta resistência. Indicado para 
treinamento de lançamentos. Ideal para atletas 
iniciantes.

UN 2,00 390,28 780,56

67 Disco de atletisn ' i,5 kg. F aito de borracha dura 
de alta resistência. Indicado para treinamento de 
lançamentos. Ideul para atletas iniciantes

UN 2,00 388,18 776,36

68 Barra transversal / Sarrafo para modalidade de 
salto em altura no atletismo. Projetado em fibra de 
vidro com sistemas oficiais e do mais alto padrão. 
Certificado pela IAAF. Indicado para treinamentos 
e competições de níveis nacionais e 
internacionais. Inclui ponteiras plásticas 
substituíveis em caso de quebra, ressecamento 
ou perda. Comprimento: 4,0 metros. Diâmetro de 
30 mm e peso máximo de 2 kg.

UN 4,00 626,58 2.506,32

69 Postes para Salto em Altura/atletismo. Postes UN 4,00 2.120,00 8.480,00
rígidos de alumínio com bases de aço 
galvanizado em formato "T". Indicado para usos 
escolares e treinamentos. Ajuste de altura até 
2,02 metros. Inclui suportes para barra. Leve, de 
fácil manuseio e transporte. ( par)
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70 kit Quadra de 6 . íminton, contendo 2 mastros de 
tubo de ferro redondo desmontável com pintura 
eletrostática. Cordas de polietileno para 
sustentação dos mastros. Componentes 
plásticos. I rede em polietileno. Cordas de 
polietileno para marcação da quadra. Ganchos 
galvanizados para fixação. Cordas para marcação 
de 7,50x15 mts. Rede com 0,80 x 8 mts

UN 10,00 285,00 2.850,00

71 kit de badminton, contendo 4 Raquetes, 4 Tubo 
com 3 Petecas, 1 rede, 1 Raqueteira

UN 10,00 268,98 2.689,80

72 Peteca de badminton UN 20,00 25,20 504,00

73 APITO PROFISSIONAL ( com cordão) . Indicado 
p/ auxílio na prática de atividades esportivas, 
potência sonora de aproximadamente 115 
decibéis de ampla sonoridade, confeccionado em 
material plástico da alta resistência. Em formato 
anatômico. Na cor preto. Acompanha: Cordão em 
fio 100% poliéster. Produto com registro 
INMETRO.

UN 15,00 45,20 678,00

Total da Coleta: 306.257,69

Valor Total estimado ua aquisição: 306.257,69 (trezentos e seis mil duzentos e cinqüenta e sete reais e 
sessenta e nove cení“\  os).

Justificativa : CONFL .ME L t°043/2019/GAB/FEMA

Prazo de entrega: ATÍ 07 DIAS 

Condições de Pagame ito: ATÉ 30 DIAS

Local de entrega: FEiuA

cpfinio bafejo de Coes
Diretor Presidente da FEMA
Portaria 881

Aquidauana(MS), 16 de Julho de 2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

Fundação de Esporte do Município de Aquidauana

C.l. n°. 043/2019/GAB/FEMA

Aquidauana -  MS, 12 de março de 2019.
limo. Senhor
Euclides Nogueira Junior
Secretário Municipal de Administração

Senhor Secretário.

A Fundação de Esportes -  FEMA, vem através deste solicitar de Vossa

Senhoria, a abertura de Processo Licitatório para aquisição da compra de materiais esportivos e 

premiações para atendimento nos eventos previstos e programados por esta Fundação no decorrer do 

^ a n o  de 2019.

Objeto: Licitação para compras de materiais esportivas e de premiações para atendimento nos 

programas esportivos desenvolvidos e apoiados dentro de nosso município por parte desta entidade. 

Justificativa: Tal solicitação se faz necessário para realização e execução atividades esportivas, 

constante no Calendário Anual de eventos, projetos e programas desenvolvidos, bem como apoio as 

entidades esportivas organizadas de Aquidauana.

Fonte do Recurso/Despesas Orçamentárias: Fundo Municipal do Desporto -  Aquidauana 

Órgão ^ 2  / Unidade -  03 / Projeto Atividade 2.077 / Elemento -3.3.90.30.00.00.00.000.1.0000 

Local de Entrega: Fundação de Esportes Município de Aquidauana -  FEMA.

Prazo de Entrega dos Materiais: Em 07 (sete) Conforme necessidade de utilização nos eventos e 

pedido feito através de C.l e posterior autorização AF.

Prazo de pagamento: Em até 30 dias a contar da data de entrada da nota fiscal no Financeiro.

Gestor: Plinio Valejo de Goes.

Fiscal: Henrique Brites Botelho.

Colocamo-nos a disposição para buscar qualquer informação necessária para 
apoiar a contratação dos serviços.

Atenciosamente

I S
[ A

Celular-996520593

Recebido por (nome por extenso) Data e Hora do Recebimento

IJ  / û J /2019 as o ;  h: /  / min.

Rua: Teodoro Rondon n° 765 Centro
Telefone 3241 5513

79.200-000 Aquidauana -  MS 
email: fema.aquidauana@hotmail.com

mailto:fema.aquidauana@hotmail.com


Relação dos materiais Esportivos e Premiação
1.000 Medalha, redonda, de alumínio, com circunferência de 8cm, com fita, personalizado para o 
evento com indicação de ouro, prata e bronze.
6.000 Medalha, redonda, de alumínio, com circunferência de 5cm, com fita, personalizado para o 
evento com indicação de ouro, prata e bronze.
10 Bola para handebol H1L, suécia, costurada.
10 Bola para handebol H2L, suécia, costurada.
10 Bola para handebol H3L, suécia, costurada.
20 Bola para handebol H1L, vulcanizada.
20 Bola para handebol H2L, vulcanizada.
10 Antena para voleibol (par) microfibra
50 Cronômetro em plástico resistente com cordão de nylon.
10 Jogos de faixas para demarcação em quadra de areia.
06 Calibrador para bolas.
20 Jogo de uniformes adulto, completo (calção, camisa e meião) com 20 peças personalizado.
10 Placar de mesa plastificado em PVC.
06 Mesa Oficial de Tênis de Mesa, 25 mm (MDF), medidas oficiais que atendem aos padrões 

^ d a  ITF (Internacional Table Tennis Federation), acabamento em laca azul com linhas 
demarcatórias brancas, bordas laterais em perfil de aço que asseguram estabilidade dos tampos 
pés de tubo de aço (pintados de preto) dobráveis, com rodízios, permite o uso como “paredão” 
para treino solitário, com kit para tênis de mesa composto por 02 suportes (em ferro com parafuso 
tipo borboleta) e rede de nylon, medidas: 24x29 cm._______________________________________
100 Camisetas, gola polo nos tamanhos P, M, G e GG.
500 Camisetas lisa em gola V cores branca e azul nos tamanhos P, M, G e GG.
30 APITO PROFISSIONAL (com cordão). Indicado p/ auxílio na prática de atividades 
esportivas, potência sonora de aproximadamente 115 decibéis de ampla sonoridade, 
confeccionado em material plástico de alta resistência. Em formato anatômico. Na cor preto. 
Acompanha: Cordão em fio 100% poliéster. Produto com registro INMETRO.___________________
200 BAMBOLÉS COLORIDO Material; Plástico aproximadamente - 60 cm de diâmetro. Idade: A 
partir de 2 anos. Jogo contendo 12 Unidades. Produto com registro INMETRO._________________
60 BOLA DE BASQUETE DE BORRACHA feita de borracha, construção matrizada, diâmetro 
75 a 78 milímetros. Peso de 600 a 650 gramas miolo removível e câmara de arbility. Produto com 
registro INMETRO,___________________________________________________________________
40 BOLA DE BASQUETE FEMININO EM MICROFIBRA oficial, feita de microfibra, construção 
matrizada PU, diâmetro 72 a 74 milímetros, peso de 510 a 565 gramas miolo removível e 
lubrificado e câmara de arbility. Produto com registro INMETRO,_____________________________
40 BOLA DE BASQUETE MASCULINO EM MICROFIBRA oficial masculino, feita de 
microfibra, construção matrizada PU, diâmetro de 75 a 78 milímetros, peso de 600 a 650 gramas, 
miolo removível e lubrificado e câmara de arbility. Produto com registro INMETRO.
40 BOLA DE BASQUETE OFICIAL — MIRIM. Matrizada (sem costura), confeccionada em 
microfibra. Câmara arbility, cl miolo slip system removível e lubrificado. Pesando entre 510 e 570, 
circunferência de 72 à 74cm. O produto deverá ser aprovado pela Confederação Brasileira de 
Basquetebol. Produto com registro INMETRO,
100 BOLA DE BORRACHA — N° 02 (iniciação), composição básica: borracha natural a 
borracha sintética, c/ no mínimo aproximadamente 131 mm de diâmetro, cl válvula, cores diversas. 
Produto com registro INMETRO,
100 BOLA DE BORRACHA - N° 10 (iniciação). Composição básica: borracha natural e borracha 
sintética, cl no mínimo 166mm de diâmetro, Cl válvula. Cores diversqs. Produto com registro
INMETRO.
100 BOLA DE BORRACHA — N° 12 (iniciação) composição básica: borracha natural e borracha 
sintética, cl no mínimo aproximadamente 180mm de diâmetro, c/válvula. Cores diversas. Produto



com registro INMETRO.
100 BOLA DE BORRACHA — N° 14 (iniciação), composição básica: borracha natural e 
borracha sintética, cl no mínimo 250mm de diâmetro, c/ válvula. Cores diversas. Produto com 
registro INMETRO.___________________________________________________________________
50 BOLA DE BORRACHA N° 2 feita de borracha natural ideal para jogar tênis de praia, 
frescobol, jogo de taco, brincadeiras pedagógicas e outras atividades, também pode ser usada 
para exercícios de, reabilitação ou condicionamento físico, de alta performance e resistência, 
medidas Á aproximadas de 5cm de diâmetro, 15,4cm de circunferência e peso aproximado de 33 
gramas. Produto com registro INMETRO.________________________________________________
100 BOLA DE FUTEBOL PU-ULTRA 100% com 11 gomos feita em PU 100% com construção 
termotec, diâmetro de 68 a 70 milímetros peso de 420 a 455 gramas, com miolo lubrificado e 
removível e câmara em arbility. Produto com registro INMETRO._____________________________
100 BOLA DE FUTEBOL DE SALAO MASCULINA, ADULTO, oficial da Confederação Brasileira 
de Futebol de Salão (CBFS) com 32 gomos, matrizada, confeccionada em PU medindo entre 61 e 
64 cm de circunferência com peso entre 410 a 440 gramas, acabamento interno câmara em 
arbility miolo slip system lubrificado e removível. Produto com registro INMETRO._______________
100 BOLA DE FUTEBOL PU Bola com 8 gomos feita em PU com construção termotec, diâmetro 

% r̂de 68 a 70 milímetros peso de 410 a 450 gramas, com miolo lubrificado e removível e câmara em 
arbility. Produto com registro INMETRO._________________________________________________
100 BOLA DE FUTEBOL EM PVC com 32 gomos feita em PVC com construção ultrafusion, 
diâmetro de 68 a 70 milímetros peso de 410 a 450 gramas, com miolo lubrificado e removível e 
câmara em arbility. Produto com registro INMETRO._______________________________________
100 BOLA DE FUTEBOL EM PVC com 8 gomos feita em PVC, com construção termotec, 
diâmetro de 68 a 70 milímetros peso de 410 a 450 gramas, com miolo removível e lubrificado e 
câmara de arbility. Produto com registro INMETRO.________________________________________
100 BOLA DE FUTEBOL SOCIETY EM PU com 8 gomos feita em PU com construção termotec 
diâmetro 68 a 69 milímetros, peso de 420 a 450 gramas, miolo removível e lubrificado e câmara 
de arbility. Produto com registro INMETRO._______________________________________________
100 BOLA DE FUTSAL EM PU com 8 gomos feita em PVC com construção termotec PVC, 
diâmetro de 61 a 64 milímetros, peso 410 a 440 gramas, miolo removível e lubrificado e câmara 
de arbility. Produto com registro INMETRO.
100 BOLA DE FUTSAL EM PU com 11 gomos feita em PU 100% com construção termotec PU, 
diâmetro de 61 a 64 milímetros peso de 410 a 440 gramas, com miolo lubrificado e removível e 
câmara em arbility. Produto com registro INMETRO._______________________________________
'50 BOLA com 8 gomos feita em PU com construção termotec PU, diâmetro de 61 a 64 
milímetros, peso 410 a 440 gramas, miolo removível e lubrificado e câmara de arbility. Produto 
com registro INMETRO,_______________________________________________________________
40 BOLA DE FUTSAL INFANTIL EM PVC com 8 gomos feita em PVC com construção 
ultrafusion PVC, diâmetro de 55 a 59 milímetros, peso 350 a 380 gramas, miolo removível e 
lubrificado e câmara de arbility. Produto com registro INMETRO._____________________________
200 BOLA DE TENIS DE MESA OFICIAL (ping pong) confeccionada em resina plástica, com no 
mínimo 40mm de diâmetro. Produto deverá ser aprovado pela Confederação Brasileira de Tênis 
de Mesa.
100 BOLA DE VOLEI DE PRAIA Oficial, costurada, com aproximadamente 18 gomos, 
confeccionada em PVC, câmara de arbility, com miolo slip system removível e lubrificado, pesando 
entre 260 a 280 g, circunferência de 65 a 67 cm. Produto deverá ser aprovado pela Confederação 
Brasileira de Vôlei de Praia.
100 BOLA DE VOLEI ADULTO Oficial, matizada (sem costurada), com aproximadamente 18 
gomos, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), câmara de arbility, com miolo slip system 
removível e lubrificado, pesando entre 260 a 280 g, circunferência de 65 a 67 cm. Produto deverá 
ser aprovado pela Confederação Brasileira de Voleibol._____________________________________



60 BOLA DE VOLEI MIRIM Oficial, matizada (sem costurada), com aproximadamente 18 
gomos, confeccionada em 100% PU, câmara de arbility, com miolo slip system removível e 
lubrificado, pesando entre 240 a 270 g, circunferência de 60 a 63cm. Produto deverá ser aprovado
pela Confederação Brasileira de Voleibol.________________________________________________
200 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO N.° 3 INFANTIL, com 32 gomos costurada, pesando 
aproximadamente 350 -  380 gramas, com aproximadamente 61 -  64 cm de circunferência, 100% 
PU, câmara de arbility, com miolo slip system removível e lubrificado. Produto com registro
INMETRO.__________________________________________________________________________
50 BOLA DE FUTSAL MIRIM EM PVC com 8 gomos feita em PVC com construção ultrafusion 
PVC, diâmetro de 50 a 55 milímetros, peso 300 a 350 gramas, miolo removível e lubrificado e
câmara de arbility. Produto com registro INMETRO,________________________________________
100 BOLA DE VOLEI DE PRAIA em PU, com 12 gomos, construção termotec PU, diâmetro de
66 a 68 milímetros peso de 260 a 280 gramas, com miolo lubrificado e removível e câmara em
arbility. Produto com registro INMETRO,_________________________________________________
100 BOLA OFICIAL DE VÔLEI DE PRAIA EM PVC Oficial com 18 gomos feita em PVC, com 
construção ultrafusion, diâmetro de 65 a 68 milímetros peso de 260 a 280 gramas, com miolo
lubrificado e removível e câmara em arbility. Produto com registro INMETRO.__________________
.100 BOLA OFICIAL DE VOLEI, feita em microfibra com 18 gomos, construção matrizada PU, 
diâmetro 65 a 67 milímetros, peso de 260 a 280 gramas miolo removível e lubrificado e câmara de
arbility. Produto com registro INMETRO,_________________________________________________
50 BOLA OFICIAL DE VÔLEI EM PU com 18 gomos, construção matrizada em PU, diâmetro 
65 a 67 milímetros, peso de 260 a 280 gramas, miolo removível e lubrificado câmara de arbility. 
Produto com registro INMETRO.
50 BOLA OFICIAL DE VOLEI EM PVC com 18 gomos, construção ultrafusion, diâmetro 65 a
67 milímetros, peso de 260 a 280 gramas, miolo removível e lubrificado, câmara de arbility.
Produto com registro INMETRO,________________________________________________________
20 BOLSA PARA FARDAMENTO (ESPORTIVO), Bolsa para Fardamento, capacidade para 
grande quantidade de materiais de treino em geral, material em lona impermeável e resistente, 
alça complementar. Com zíper, medidas aproximadas 64cm altura 20cm espessura 50cm largura. 
Produto com registro INMETRO.________________________________________________________
50 BOMBA DE AR Sistema Double Action. Infla nos dois, sentidos (ao empurrar e puxar) 

Câmara de ar maior que proporciona um enchimento mais rápido, com uma excelente pressão de 
ar Agulhas rosqueáveis Prolongador flexível e retrátil ideal para bolas de futebol, vôlei, basquete,
handebol e também para bicicletas. Produto com registro INMETRO._________________________
50 BOMBA PARA INFLAR BOLA, dupla ação, bico fino. Produto com registro INMETRO.
1.000 COLETES: para treino, em tecido poliéster ou jacar produto. Produto com registro
INMETRO,__________________________________________________________________________
100 CONE RÍGIDO PARA TREINAMENTO ESPORTIVO fabricado em plástico, 23 cm de altura,
base com 14X14 cm. Produto com registro INMETRO._____________________________________
20 CONE COLORIDOS NUMERADOS (0 À 09) com 23 cm de altura, kit com 10 unidades de 
cones, enumerados de 0 a 9, com no mínimo 04 (quatro) opções de cores e 23 cm de altura, 
fabricado em polietileno, resistente. Produto com registro INMETRO.

50 CRONÔMETRO DIGITAL PROFISSIONAL, indicado p/ auxilio na pratica de atividades 
esportivas confeccionado em material plástico de alta resistência, em formato anatômico, c/ 
funções: calendário (data, mês e dia da semana), relógio digital e alarme sonoro, contador 
progressivo e regressivo de minutos, segundos e centésimos, capacidade mínima de
armazenamento de até 12 (doze) memórias/marcas. Produto com registro INMETRO.___________
10 DARDO DE ARREMESSO OFICIAL (masculino). Confeccionado em vara de bambu, c/ 
ponta de ferro e punhadora, medindo aproximadamente 2,7m de comprimento x 2,5 à 3,0cm de 
diâmetro, peso aproximado de 8009. Indicado p/ uso feminino em competições de atletismo. O 
produto deverá ser aprovado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). Produto com



20 FAIXA ELASTICA PARA ATIVIDADE FÍSICA Composta em plástico ABS, medindo no
mínimo 1.5 m comprimento e 12,5 de largura. Produto com registro INMETRO._________________
10 JOGO DE BANDEIRINHAS PI ARBITRO, contendo 2 (duas) bandeira para árbitros 4 
Gomos Oficial, bandeira nas cores laranja e amarelo, bastão em alumínio, pano em alumínio, 
tectel, manete Aderente e Macio, giro 360 graus no bastão, dimensões de aproximadamente
altura: 0,58 cm, largura 0,44 cm e Peso: 0,440 gramas. Produto com registro INMETRO._________
50 JOGO DE CAMISA COMPLETO -  20 CAMISA (Camisa, Calção, Meião) Sendo 18 Camisa
linha e 2 goleiro. Produto com registro INMETRO._________________________________________
30 JOGO DE CARTÃO PARA ARBITRO (Amarelo e Vermelho), jogo com 2 (dois) cartões (1 
amarelo e 1 vermelho), tamanho do cartão aproximadamente 1 1 x 7  cm, Confeccionado em PVC
1.0mm. Produto com registro INMETRO,_________________________________________________
20 JOGO DE FITA PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA (Vôlei de Praia), fita p/ demarcar 
quadras de vôlei de praia, medidas oficiais (8m x 16m), um jogo contendo duas fitas de 16 metros, 
2 fitas de 8 metros e 4 hastes de metal, feita em material de PVC ou Polietileno, as fitas devem
conter anéis de metal em suas pontas para que seja fixadas as hastes._______________________
70 JOGO DE TROFEU -  TORNEIO DE MALHA, Contendo um troféu (ouro) c/ gravação 

Wmedindo aproximadamente 45cm de comprimento, um troféu (prata) c/ gravação medindo 
aproximadamente 35cm de comprimento e um troféu (bronze) c/ gravação medindo
aproximadamente 30cm de comprimento. Produto com registro INMETRO.
70 JOGO DE TROFÉU -  TORNEIO DE TRUCO, Contendo um troféu (ouro) c/ gravação 
medindo aproximadamente 45cm de comprimento, um troféu (prata) c/ gravação medindo 
aproximadamente 35cm de comprimento e um troféu (bronze) c/ gravação medindo
aproximadamente 30cm de comprimento. Produto com registro INMETRO.

~7Õ JOGO DE TROFÉUS CONTENDO 3 TROFÉUS sendo: Um (01) troféu com altura de 
87cm, base octogonal com 26,5cm de largura em polímero na cor preta. Bola metalizada na cor 
dourada com anel metalizado na cor prata. Estatueta intercambiável. Plaqueta em latão para 
gravação. Um (01) troféu com altura de 80cm, base octogonal com 26,5cm de largura em polímero 
na cor preta. Bola metalizada na cor dourada com anel metalizado na cor prata. Estatueta 
intercambiável. Plaqueta em latão para gravação. Um (01) troféu com altura de 65cm. Base 
octogonal com 26,5cm de largura em polímero na cor preta. Estatueta intercambiável. Plaqueta
em latão para gravação. Produto com registro INMETRO.___________________________________
70 JOGO DE TROFÉUS CONTENDO 3 TROFÉUS sendo: Um (01) Troféu (1o Lugar) medindo 

^.aproximadamente 67cm de altura, base octogonal com aproximadamente 26,5cm de largura em 
polímero metalizada na cor dourada. Sobre esta base um suporte metalizado na cor dourada com 
dois anéis metalizados na cor prata. Estatueta intercambiável. Plaqueta em latão para gravação. 
Demais componentes metalizados na cor dourada. Um (01) Troféu (2o Lugar) com 
aproximadamente 62cm de altura. Base octogonal com aproximadamente 26,5 cm de largura em 
polímero metalizada na cor dourada. Sobre esta base um suporte metalizado na cor dourada com 
dois anéis metalizados na cor prata. Estatueta intercambiável. Plaqueta em latão para gravação. 
Demais componentes metalizados na cor dourada. Um (01) Troféu (3o Lugar) com 
aproximadamente 57cm de altura. Base octogonal com aproximadamente 26,5 cm de largura em 
polímero metalizada na cor dourada. Sobre esta base um suporte metalizado na cor dourada com 
dois anéis metalizados na cor prata. Estatueta intercambiável. Plaqueta em latão para gravação.
Demais componentes metalizados na cor dourada. Produto com registro INMETRO._____________
70 JOGO DE TROFÉUS CONTENDO 3 TROFÉUS sendo: um (01) Troféu (1o Lugar) com 
aproximadamente 79 cm de altura, base octogonal com aproximadamente 26,5 cm de largura em 
polímero metalizada na cor dourada. Sobre esta base um suporte metalizado na cor dourada com 
dois anéis metalizados na cor prata. Estatueta intercambiável. Plaqueta em latão para gravação. 
Demais componentes metalizados na cor dourada. Um (01) Troféu (2o Lugar) com 
aproximadamente 71 cm de altura, base octogonal com aproximadamente 26,5 cm de largura em

registro INMETRO.___________________________________________________________________



polímero metalizada na cor dourada. Sobre esta base um suporte metalizado na cor dourada com 
dois anéis metalizados na cor prata. Estatueta intercambiável. Plaqueta em latão para gravação. 
Demais componentes metalizados na cor dourada. Um (01) Troféu (3o Lugar) com 
aproximadamente 66 cm de altura. Base octogonal com aproximadamente 26,5 cm de largura em 
polímero metalizada na cor dourada. Sobre esta base um suporte metalizado na cor dourada com 
dois anéis metalizados na cor prata. Estatueta intercambiável. Plaqueta em latão para gravação. 
Demais componentes metalizados na cor dourada. Produto com registro INMETRO._____________
70 JOGO DE TROFÉUS CONTENDO 3 TROFÉUS sendo: um (01) Troféu (1o Lugar) com 
aproximadamente 75 cm de altura, base octogonal com aproximadamente 26,5 cm de largura em 
polímero metalizada na cor dourada. Sobre esta base um suporte metalizado na cor dourada com 
dois anéis metalizados na cor prata. Estatueta intercambiável. Plaqueta em latão para gravação. 
Demais componentes metalizados na cor dourada. Um (01) Troféu (2o Lugar) com
aproximadamente 70 cm de altura, base octogonal com aproximadamente 26,5 cm de largura em 
polímero metalizada na cor dourada. Sobre esta base um suporte metalizado na cor dourada com 
dois anéis metalizados na cor prata. Estatueta intercambiável. Plaqueta em latão para gravação. 
Demais componentes metalizados na cor dourada. Um (01) Troféu (3o Lugar) com
aproximadamente 65 cm de altura. Base octogonal com aproximadamente 26,5 cm de largura em 

i|tpolímero metalizada na cor dourada. Sobre esta base um suporte metalizado na cor dourada com 
dois anéis metalizados na cor prata. Estatueta intercambiável. Plaqueta em latão para gravação. 
Demais componentes metalizados na cor dourada. Produto com registro INMETRO,_____________
20 JOGO DE FARDAMENTO ESPORTIVO MASCULINO, adulto para futsal composto de 10 
calções, 10 camisetas (tecido 100% poliéster, Gola "V") e 12 pares de meias, tipo meião (65,5% 
poliamida, 20% algodão. 10,5% poliéster e 4% elastano), 2 camisetas para goleiro e 2 calça para 
goleiro, em três cores: verde, vermelho e branco, numeração na frente e numeração nas costas e 
no calção. Produto com registro INMETRO._______________________________________________
20 JOGO DE FARDAMENTO ESPORTIVO MASCULINO, Infanto Juvenil para futsal composto 
de 10 calções, 10 camisetas (tecido 100% poliéster, Gola "V") e 12 pares de meias, tipo meião 
(65,5% poliamida, 20% algodão. 10,5% poliéster e 4% elastano), 2 camisetas para goleiro e 2 
calça para goleiro, em três cores: verde, vermelho e branco, numeração na frente e numeração 
nas costas e no calção. Produto com registro INMETRO.____________________________________
2.000 MEDALHA 1o LUGAR -  50mm (OURO), com adesivo alusivo do evento no centro. Produto 

com registro INMETRO._______________________________________________________________
2.000 MEDALHA 2o LUGAR 
com registro INMETRO.

50 MM (PRATA), com adesivo alusivo do evento no centro. Produto

^ 2 .0 0 0  MEDALHA 3a LUGAR - 50 MM (BRONZE), com adesivo alusivo do evento no centro. 
Produto com registro INMETRO.________________________________________________________
1.000 MEDALHA DE 1° LUGAR — gravada estampada com 50mm, adesivo de 35mm alusivo ao 
evento no centro, na cor dourada, fita com 2cm de largura azul. Produto com registro INMETRO.

1.000 MEDALHA DE 2° LUGAR — gravada estampada com 50mm, adesivo de 35mm alusivo ao 
evento no centro, na cor prata, fita com 2cm de largura azul. Produto com registro INMETRO,_____
1.000 MEDALHA DE 3° LUGAR — gravada estampada com 50mm, adesivo de 35mm alusivo ao 
evento no centro, na cor bronze, fita com 2cm de largura azul. Produto com registro INMETRO.
500 MEDALHA DE BRONZE RETANGULAR FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK. COM O 
TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 60 MM POR 80 MM E CENTRO LISO COM 
APROXIMADAMENTE 35 MM DE DIÂMETRO, com bordas raiadas e polidas com a figura de dois 
ramos e uma tocha olímpica em alto relevo. Espessura aproximadamente de 3 mm Metalizada na 
cor bronze. Suporte para fita com aproximadamente 2,5 cm de largura. Acompanhada de fita de 
cetim na cor azul com aproximadamente 1,5 cm de largura. Produto com registro INMETRO.
500 MEDALHA DE PRATA RETANGULAR FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK. COM O 
TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 60 MM POR 80 MM E CENTRO LISO COM 
APROXIMADAMENTE 35 MM DE DIÂMETRO, com bordas raiadas e polidas com a figura de dois 
ramos e uma tocha olímpica em alto relevo. Espessura aproximadamente de 3 mm Metalizada na



cor prata. Suporte para fita com aproximadamente 2,5 cm de largura. Acompanhada de fita de 
cetim na cor azul com aproximadamente 1,5 cm de largura. Produto com registro INMETRO.______
500 MEDALHA DE OURO RETANGULAR FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK. COM O 
TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 60 MM POR 80 MM E CENTRO LISO COM 
APROXIMADAMENTE 35 MM DE DIÂMETRO, com bordas raiadas e polidas com a figura de dois 
ramos e uma tocha olímpica em alto relevo. Espessura aproximadamente de 3 mm. Metalizada na 
cor ouro. Suporte para fita com aproximadamente 2,5 cm de largura. Acompanhada de fita de 
cetim na cor azul com aproximadamente 1,5 cm de largura. Produto com registro INMETRO.______
20 RAQUETE DE TENIS DE MESA (ping pong), confeccionada em madeira de no mínimo 6mm 
de espessura, c/ face emborrachada em ambos os lados e cabo anatômico. Produto com registro 
INMETRO.
40 REDE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, confeccionada em fio de polietileno de alta 
densidade (nylon) 4mm, trançado e/ou torcido, malha de no mínimo 16 X 16 cm, medindo 
aproximadamente 7,5 X2,5X2,0X0,85m (L x A x PI x PS). Produto com registro INMETRO,_______
40 REDE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, confeccionada em fio de seda malha 15 fio 
medindo aproximadamente 7,5 x 2,5 x 2,0 com 2 metros de fundo na parte superior e inferior tipo 
México. Produto com registro INMETRO,

^ 4 0  REDE DE FUTEBOL SETE OFICIAL PAR (society). Confeccionada em fio de polietileno de 
alta densidade (nylon) 04mm, trançado e/ou torcido, malha de no mínimo 15 x 15cm, medindo 
aproximadamente 6,20x2,30x 1.80x0,80m (L x A x PI x PS). Produto com registro INMETRO,_____
40 REDE DE FUTSAL OFICIAL confeccionada em fio de seda de alta densidade 04 mm, malha 
de no mínimo de 12 x 12 cm medindo aproximadamente 3,20 x 2,10 x 100 x 0,60 m (L x A x PI x 
PS). Produto com registro INMETRO,____________________________________________________
40 REDE DE FUTSAL OFICIAL (futebol de salão), confeccionada em fio de polietileno de alta 
densidade (nylon) 04mm, trançado e/ou torcido, malha de no mínimo 12 x 12cm, medindo 
aproximadamente 3,20 x 2,10 x 1,00 x 0,60m (L x A x PI x PS). Produto com registro INMETRO.
40 REDE DE VOLEI OFICIAL, confeccionada em fio de polietileno de alta densidade (nylon) 
02mm, trançado e/ou torcido, malha de no mínimo 10 x 10cm, com 4 (quatro) faixas de lona 
sintética c/ no mínimo 05 cm de largura, ilhós metálico e revestimento interno nas pontas p/ 
amarração, medindo aproximadamente 9,5 x 1,0m (L x A). Produto com registro INMETRO._______
50 SACO PARA TRANSPORTE DE BOLAS ESPORTIVAS, confeccionada em fio de polietileno de 
alta densidade (nylon) 05mm, trançado e/ou torcido, cl fecho através de cordão transpassado ao 
bocal do saco, c/ capacidade mínima de armazenamento de 10 a 15 bolas. Produto com registro 
INMETRO.
100 TROFEU MELHOR GOLEIRO COM APROXIMADAMENTE 23 CM DE ALTURA, com base 
com aproximadamente 7,6 cm de largura em polímero na cor preto. Na parte superior desta base 
um cone com frisos metalizado na cor dourado e sobre este cone uma coroa com 12 pontas com 
aproximadamente 8,7 cm de largura. Com uma estatueta fixa de bola de futebol metalizada na cor 
prata. Estatueta superior intercambiável. Plaqueta para gravação. Demais componentes 
metalizados na cor dourado. Produto com registro INMETRO,________________________________
100 TROFÉU ARTILHEIRO com aproximadamente 23 cm de altura, com base com 
aproximadamente 7.6 cm de largura em polímero na cor preto. Na parte superior desta base um 
cone com frisos metalizado na cor dourado e sobre este cone uma coroa com 12 pontas com 
aproximadamente 8,7 cm de largura. Com uma estatueta fixa de bola de futebol metalizada na cor 
prata. Estatueta superior intercambiável. Plaqueta para gravação. Demais componentes 
metalizados na cor dourado. Produto com registro INMETRO,________________________________
200 TROFEU DE PARTICIPAÇAO, confeccionado em acrílico, personalizado. Para atender ao 
Festival de dança e música gospel, nas dimensões aproximadas de 35 a 40cm de altura. Produto 
com registro INMETRO,
50 Bola de Tênis de mesa, Tamanho 40 mm de dimensão, Composição: Celulóide.
15 Bola de Futevôlei, Termotec, com 8 gomos, confeccionada com PU Ultra 100%. Tamanho: 61 
- 69 cm de diâmetro. Peso: 485 - 486 g__________________________



10 Bola de Futevôlei: Composição: Pu. Circunferência: 68-70cm. Peso: 410-450 gramas. 
Câmara: Airvility._____________________________________________________________________
15 Bola de Beach Soccer Oficial, costurada, com 18 gomos, confeccionada com PU. Tamanho: 
61 - 69 cm de diâmetro. Peso: 421 - 450 g.
05 Suporte Para Antena de Voleibol: Suporte De Tecido De Algodão Com Velcro.
10 Fita para marcação de quadra de vôlei: Confeccionada com fio de polietileno trançado com 4 
cm de largura, para demarcar quadras com tamanho oficial 16 X 8 M._________________________
05 Fita de marcação para Futebol de Areia: Medida (30 m x 42 m). Produzidas em PVC, material 
durável, flexível, leve e fácil de limpar, na cor laranja light. Para a fixação no solo (areia, grama...) 
o kit possui 4 hastes de metal, para fixar as fitas através dos anéis de metal em suas pontas.
02 Seta de Indicação de Posse de bola no Basquetebol: Medida 15x20cm, em acrílico, pintura 
em vermelho.
10 Coletes de Espuma de células fechadas; Nylon 300; Fitas de Polipropileno; Fivelas e engates 
de Nylon; Costura reforçada com pesponto; Neoprene 3mm.
10 Caiaques modelo Turismo de 2,45; altura de 0,15 m, largura 0,72 m, capacidade de carga de 
120 kg; peso do casco de 16 kg.________________________________________________________

Vs
05 caiaque OCEÂNICO TURISMO, .MODELO ADVENTURE.CONTEM 2 COMPARTIMENTOS 

TANK,COMPRIMENTO 4.30,LARGURA 0.60,ALTURA 35CM.PESO 16.5 KILOS,FABRICADO 
NO SISTEMA SUCS TEC.OTIMO PARA INICIANTES.COR A ESCOLHER.
02 Caiaque Turismo Slalom; Peso: 16 Kg. Largura: 0,60 m. Altura: 0,30 m. Comprimento: 4,00 m. 
Compartimento (s): nenhum. Acessórios: quilha.___________________________________________
02 Caiaque Oceânico Duplo Adventure; Peso: 30 kg. Largura: 0,64 m. Altura: 0,39 m (no ponto 
mais alto (dianteiro). Comprimento: 6,13 m. Compartimento (s): 2 (dianteiro e traseiro). Acessórios: 
duas tampas de neoprene e dois apoios lombares.
02 Caiaque Categoria turismo; Largura: 0,56 m. Altura: 0,37 m; Comprimento: 4,30 m; Possui 2 
(dois) compartimentos com tampa de fibra, boinas de neoprene, alças, conjunto de amarras para 
bagagem externa, quilha, linha de vida e banco anatômicos.
40 Remo Modelo EN-460; Cor Preto; Peso 955g; 2.14m de comprimento; Diâmetro do tubo: 1 1/4 
PPL / 31,8mm; Material Haste em alumínio e pá de plástico._________________________________
200 Prato Demarcatório (Chapéu Chinês), Medidas: Largura: 19 Cm; Altura: 04 CM; Diâmetro: 54 
Cm
40 Corda em Nylon 6 mm: Tamanho:2,10 metros comprimento 6 mm de espessura.
10 Coletes de Espuma de células fechadas macia; Nylon 500 (Cordura); Fitas de Polipropileno; 
Zíper Frontal YKK; Fivelas e engates de Nylon; Costura reforçada com pesponto; Fitas refletivas;

»«■r Neoprene 1,5mm; Neoprene 3mm Powertex; Cavado.______________________________________
Ári02 Area de queda (colchão) de atletismo para saltos. Indicado para salto em altura, ginástica, 

academia/paredão de escalada etc. Espuma de alta densidade (D-20). Revestimento de lona 
resistente e impermeável com zíper. Medidas: 2,50 x 2,00 x 0,30 metros. Com alças de transporte 
e tela de respiro lateral. Marca: Pista e Campo____________________________________________

100 Bambolê Arco Plástico Colorido 65 Cm
100 Cone Plástico Flexível 24 cm
02 Dardo de atletismo para lançamento 700 g. Indicado para treinamento. Estrutura de alumínio, 
cabeça de aço, empunhadura de corda e calda afinada.____________________________________
02 Dardo de atletismo para lançamento 600 g. Indicado para treinamento. Estrutura de alumínio, 
cabeça de aço, empunhadura de corda e calda afinada.____________________________________
02 Dardo de atletismo para lançamento 500 g. Indicado para treinamento. Estrutura de alumínio, 
cabeça de aço, empunhadura de corda e calda afinada.____________________________________

02 Dardo de atletismo para lançamento 400 g. Indicado para treinamento. Estrutura de alumínio, 
cabeça de aço, empunhadura de corda e calda afinada.________



02 Disco de atletismo 1,00 kg. Feito de borracha dura de alta resistência. Indicado para
treinamento de lançamentos. Ideal para atletas iniciantes.___________________________________
02 Disco de atletismo 1,5 kg. Feito de borracha dura de alta resistência. Indicado para
treinamento de lançamentos. Ideal para atletas iniciantes.___________________________________
04 Barra transversal / Sarrafo para modalidade de salto em altura no atletismo. Projetado em 
fibra de vidro com sistemas oficiais e do mais alto padrão. Certificado pela IAAF. Indicado para 
treinamentos e competições de níveis nacionais e internacionais. Inclui ponteiras plásticas 
substituíveis em caso de quebra, ressecamento ou perda. Comprimento: 4,0 metros. Diâmetro de
30 mm e peso máximo de 2 kg._________________________________________________________
04 Postes para Salto em Altura/atletismo. Postes rígidos de alumínio com bases de aço 
galvanizado em formato "T". Indicado para usos escolares e treinamentos. Ajuste de altura até
2,02 metros. Inclui suportes para barra. Leve, de fácil manuseio e transporte, (par)______________
10 kit Quadra de Badminton, contendo 2 mastros de tubo de ferro redondo desmontável 
com pintura eletrostática. Cordas de polietileno para sustentação dos mastros. 
Componentes plásticos. I rede em polietileno. Cordas de polietileno para marcação da 
quadra. Ganchos galvanizados para fixação. Cordas para marcação de 7,50x15 mts. Rede

w com 0,80 x 8 mts____________________________________________________________________
10 kit de badminton, contendo 4 Raquetes, 4 Tubo com 3 Petecas, 1 rede, 1 Raqueteira.
20 Peteca de badminton_____________________________________________________________
04 Escada para arbitro modelo charrete Produzida em aço, Corrimão com proteção de
espuma extrusada, plataforma antiderrapante fixa.______________________________________
40 kimono Uniforme profissional / kimono reforçado infantil em tecido liso Branco / Azul 
100% algodão sarja para Judô. Tamanhos
M0, M1, M2, M3, M4__________________________________________________________________
30 Kimono trançado azul / branco. Blusa confeccionada em tecido trançado com 990 g/m, 
gola grossade lona com pelo menos 6 costuras, saia dupla bordada. Calça com cordão 
ajustável na cintura, confeccionada em lona grossa de pelo menos 550 g/m com tecido 
duplo ds coxa até a barra, para Judô. Tamanhos A1, A2, A3, A4.__________________________

PLINIÕÃ/ALEJO DE GÓES 
Diretor Presidente da FEMA 

Celular-99652 0593

cpfinio Vaíejo de Coes
D ire tor Presidente da TEMA
Portaria 883/2018 de 17/05/2018
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

Fundação de Esporte do Município de Aquidauana 
C.l. n°. 152/2019/GAB/FEMA

Aquidauana -  MS, 17 de julho de 2019.
lima. Senhora
Janete Belmonte dos Reis Portocarrero
Secretária Municipal de Finanças

Senhora Secretária.

A Fundação de Esportes -  FEMA, vem através deste solicitar de Vossa 

Senhoria, aquisição de materiais esportivos e premiações para atendimento nos eventos previstos e 

programados por esta Fundação no decorrer do ano de 2019.

Objeto: Futura aquisição de materiais esportivas e de premiações para atendimento nos programas 

esportivos desenvolvidos e apoiados dentro de nosso município por parte desta entidade.

Sdicitando ATA de registro, com vigência de doze meses.*

Justificativa: Tal solicitação se faz necessário para realização e execução atividades esportivas, 

constante no Calendário Anual de eventos, projetos e programas desenvolvidos, bem como apoio as 

entidades esportivas organizadas de Aquidauana.

Fonte do Recurso/Despesas Orçamentárias: Fundo Municipal do Desporto -  Aquidauana

Órgão -  12 Dotação 12.03 Unidade -  03 / Projeto Atividade 2.077 / Elemento -

3.3.90.30.00.00.00.000.1.0000

Local de Entrega: Fundação de Esportes Município de Aquidauana -  FEMA.

Prazo de Entrega dos Materiais: Em 07 (sete) dias. Conforme necessidade de utilização nos eventos e 

pedido feito através de C.l e posterior autorização AF.

Prazo de pagamento: Em até 30 dias a contar da data de entrada da nota fiscal no Financeiro.

Gestor: Plinio Valejo de Goes. .

Fiscal: Henrique Brites Botelho. CPF n° 0 1 3 . 1 6 9 . 5 2 1 - 5 0 Òn

Colocamo-nos a disposição para buscar qualquer informação necessária para 
apoiar a contratação dos serviços.

Atenciosamente,

PLINIß VALEJO DE GÓES
Diretor Presidente da FEMA 

Celular-996520593

Recebido por (nome por extenso) Data e Hora do Recebimento

/ /2019 as h: min.

Rua: Teodoro Rondon n° 765 Centro 
Telefone 3241 5513 

79.200-000 Aquidauana -  MS 
email: fema.aquidauana@hotmail.com

mailto:fema.aquidauana@hotmail.com

