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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 

PROCESSO Nº 015/2021 

 

Razão Social:  

CNPJ Nº  

Endereço:  

E-mail:  

Cidade:  Estado: 

Telefone:  Fax:  

Pessoa para contato:  

Recebemos, através do acesso à página www.feacfranca.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento 

convocatório da licitação acima identificada.  

 

Local:__________________, ____, de __________________ de 2021. 

 

_____________________________________ 

Assinatura 

Senhor Licitante,  

Visando a comunicação futura entre a Fundação Esporte, Arte e Cultura e essa empresa, solicito 

de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter à Coordenadoria de 

Compras e Licitações por meio do E-mail: feacfranca@franca.sp.gov.br. Observação: Indicar no 

E-mail, quando do envio, na barra “assunto” o número do pregão em testilha. 

A não remessa do recibo ou a não indicação do E-mail, quando do envio, na barra de assunto do 

número do pregão em testilha exime a Contratante da comunicação de eventuais retificações 

ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

Franca, 04 de outubro de 2021. 

 

MATEUS SANTIAGO CAETANO 

DIRETOR PRESIDENTE 

FEAC 

EDITAL 

mailto:feacfranca@franca.sp.gov.br
http://www.franca.sp.gov.br/
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021 

PROCESSO Nº 015/2021 

TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO 

 

 

OBJETO: Esta licitação tem por objeto o registro de preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 

ESPORTIVOS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA E EQUIPES 

DE ALTO RENDIMENTO SOB GESTÃO DA FEAC – (COM ITENS EXCLUSIVOS PARA 

MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPRESAS INDIVIDUAIS), 

observadas todas as normativas aplicáveis aos serviços e em conformidade das especificações 

descritas no Anexo I deste Edital. 

 

 

SUMÁRIO: 

 

 

1. DO OBJETO 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

4. DA DOCUMENTAÇÃO 

5. DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA 

6. DO PROCEDIMENTO 

7. DOS PRAZOS 

8. DO JULGAMENTO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO 

9. DO PREÇO 

10. DO PAGAMENTO 

11. DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS 

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

13. DA CONTRATAÇÃO 

14. DA ENTREGA E DO TERMO DE RECEBIMENTO 

15. DAS PENALIDADES 

16. DA RESCISÃO CONTRATUAL 

17. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19. DO ADITAMENTO, REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO 

20. DO FORO 
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EDITAL 
 

Processo nº 015/2021 
Tipo – Menor Preço Unitário 
 
OBJETO -  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ESCOLINHAS 
DE INICIAÇÃO ESPORTIVA E EQUIPES DE ALTO RENDIMENTO SOB GESTÃO DA FEAC - (COM 
ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPRESAS INDIVIDUAIS). 
 
DATA: 11/11/2021 
HORA: 14h30 
LOCAL: Fundação Esporte, Arte e Cultura – FEAC 
  Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550 – 4º andar – Pq. Francal - Franca/SP 
 
 A Fundação Esporte, Arte e Cultura de Franca, Estado de São Paulo, torna público que se 
acha aberta na Coordenadoria de Compras e Licitações, sito a Av. Francisco de Paula Quintanilha 
Ribeiro, 550, 4° andar, Pq. Francal, Franca/SP a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 redigida 
pela Lei Federal nº 8.666/93, alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis 
à espécie, destinada a seleção de propostas para o sistema de REGISTRO DE PREÇOS de que cuida 
o inciso II do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, na redação dada pela Lei Federal nº 8.883/94, 
bem como o Decreto Municipal nº 8.888/07, conforme indicado no Anexo I, o qual 
independentemente de transcrição faz parte integrante do presente. 
 
1 – DO OBJETO 

 
1.1 – O objeto da presente licitação é a seleção de propostas visando ao registro de preços para 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ESCOLINHAS DE 
INICIAÇÃO ESPORTIVA E EQUIPES DE ALTO RENDIMENTO SOB GESTÃO DA FEAC - (COM ITENS 
EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPRESAS 
INDIVIDUAIS), conforme especificações constantes dos Anexos que integram este Edital. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 – Poderão participar desta licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto 
licitado e que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital. 
 
2.1.1 – Exceção: Conforme regra do art. 48 incisos I da Lei Complementar Federal n° 123/06, a exceção 
do(s)Item(ns)n°(s):1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,36,37,
38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,7
2,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,
105,106,107,108,109 que permite a participação ampla de licitantes, ficam os demais itens nº 
11,14,17,22,34,35,59,76 do Anexo I definidos como COTA RESERVADA para participação exclusiva de 
Microempreendedor Individual, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte do ramo de atividade 
pertinente ao objeto desta licitação, restando devidamente comprovado que possuem os requisitos 
mínimos exigidos pelo respectivo instrumento convocatório. 
 

2.2 – Não será permitida a participação de empresas: 
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a) Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
b) Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com este Município nos 
termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações; 
c) Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 7° da Lei n° 10.520/02 
d) Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas; 
e) Aquelas que estiverem em regime de concordata ou de falência. 
f) Que possuam vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista 
com a autoridade competente, o Pregoeiro, o subscritor do edital ou algum dos membros da 
respectiva equipe de apoio, nos termos do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/1993. 
g) Não consideradas Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte nos termos da Lei 
Complementar nº 123/2006, e alterações (esta alínea é aplicável somente para os licitantes 
que ofertarem proposta para os itens com COTA RESERVADA para participação exclusiva de 
Microempresas, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual do ramo de 
atividade pertinente ao objeto desta licitação) 

 
3 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES Nº 1 “DOCUMENTAÇÕES”, E DOS ENVELOPES Nº 2 
“PROPOSTAS” 

3.1 – Os envelopes nº 1 – “DOCUMENTAÇÃO” e Nº 2 – “PROPOSTA” deverão ser entregues na 
FEAC, a sito à Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550, 4° andar. Pq. Francal, Franca/SP, 
até as 14h00 do dia 11/11/2021, impreterivelmente, sob pena de não participação no certame. 
 
3.2 – Os documentos e a proposta, deverão ser apresentados em dois envelopes fechados e 
distintos e numerados, da seguinte forma: 
 
3.2.1 – ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTAÇÃO  
Nome da empresa licitante (timbrado ou datilografado); 
Envelope nº 01 “DOCUMENTAÇÃO” 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 
PROCESSO Nº 015/2021 
PRAZO ENTREGA DA PROPOSTA: até as 14h00, do dia 11/11/2021 
ABERTURA DOS ENVELOPES: 11/11/2021 às 14h30  

 
3.2.2 – ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA  
Nome da empresa licitante (timbrado ou datilografado); 
Envelope nº 02 “PROPOSTA” 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 
PROCESSO Nº 015/2021 
PRAZO ENTREGA DA PROPOSTA: até as 14h00, do dia 11/11/2021. 
ABERTURA DOS ENVELOPES: 11/11/2021 às 14h30  

 
3.3 – As proponentes se farão representar nesta licitação e para todos demais atos desta 
licitação, por procurador(es) com poderes específicos ou por seus(s) representante(s) legal (is). 
Para tal desiderato as proponentes poderão se utilizar da Carta de Credenciamento (VIDE 
ANEXO III), e/ou Procuração e/ou a prova da condição de Sócio ou diretor da empresa, 
devidamente acompanhado da cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social e 
suas alterações que comprove, entre outras coisas, a capacidade/competência do outorgante 
para constituir mandatário e desde para formulação de propostas e para a prát ica de todos 
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demais atos inerentes ao certame. Aludidos documentos deverão acompanhar os 
documentos constantes do ENVELOPE Nº 1. Querendo, poderão exibi-la também na 1ª 
Sessão Pública (fora dos envelopes), a fim de facilitar os trabalhos da Comissão , sob pena de 
ficarem impedidos de se manifestarem sobre quaisquer fatos relacionados com a presente 
licitação. 
 
3.4 – O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 
instrumento particular, em original ou cópia autenticada, outorgando poderes para a prática 
de todos os atos pertinentes ao certame, em nome da proponente. 
 
3.5 – Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da preponente, deverá 
apresentar cópias autenticadas do respectivo Estatuto ou Contrato Social e suas alterações, 
no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrências de tal investidura. 
 
3.6 – As empresas que desejarem utilizar-se dos benefícios da Lei Complementar Nº 123/2006 
deverão apresentar declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para 
a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar Nº 123 de 14 de 
dezembro de 2006, devidamente assinado pelo responsável legal da empresa, CONFORME 
ANEXO II. Aludida declaração deverá acompanhar os documentos constantes do ENVELOPE 
Nº 01. Querendo, poderão exibi-la também na 1º Sessão Pública (fora dos envelopes), a fim 
de facilitar os trabalhos da Comissão, sob pena de ficarem impedidos de se manifestarem 
sobre quaisquer fatos relacionados com a presente licitação.  

 
3.7 – O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e 
administrativamente. 

 
4 – DA DOCUMENTAÇÃO 
 
4.1 No envelope Nº 01 – “DOCUMENTAÇÃO”, deverão constar os seguintes documentos:  

 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
 
e) Prova de inscrição no cadastro geral de contribuintes (CNPJ); 
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f) Prova de inscrição estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante; 
 
g) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por meio 
da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
 
h) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio 
ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das 
seguintes certidões: 

 
h.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 
Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria 
da Receita Federal; 
 
h.2) Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de Débitos Tributários 
expedidos pela Procuradoria Geral do Estado ou declaração de isenção ou de não incidência 
assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei; 
 
h.3) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Municipais 
Mobiliários e imobiliários; 
 
i) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) mediante a apresentação da CND 
- Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; 
 
j) Certidão negativa de falência e concordata, emitida pelo distribuidor do foro da sede do 
licitante; 
 
k) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei; 

 
OBS.: Para as empresas criadas recentemente que ainda não possuem balanços exigíveis é 
permitida a substituição por outro tipo de demonstração contábil; 
 

l) Declaração da empresa proponente que não foi declarada inidônea pela Administração 
direta ou indireta, Municipal, Estadual ou Federal, sob as penas da lei. (vide Anexo VII); 
 
m) Declaração conforme Art. 7º, XXXIII da Constituição Federal. (vide Anexo VI); 
 
n) Apresentação de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa 
licitante prestado ou estiver prestando serviços compatíveis e pertinentes com o objeto 
licitado; 
 
o) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Positiva de Débitos 
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Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução 
Administrativa TST nº 1470/2011; 
 
p) Juntar o Anexo II (declaração que a empresa cumpre os requisitos legais para a qualificação 
como microempresa ou empresa de pequeno porte) devidamente preenchido de forma 
legível (item não desclassificatório). 

 
4.2 – A ausência de alguma informação em documento exigido poderá ser suprida pela própria 
Comissão de Licitação, se os dados existirem em outro documento apresentado. 
 
4.3 – As certidões negativas que não tenham prazo de validade legal ou expresso no documento 
ter-se-ão como válidas pelo prazo de 90 (noventa) dias de sua emissão. 
 
4.4 – Os documentos necessários à “HABILITAÇÃO” poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por funcionário da 
Comissão Permanente de Licitações. As autenticações de documentos que por venturas 
dependerem do servidor terão que ser, obrigatoriamente, efetuados com antecedência mínima 
de 24 (vinte e quatro) horas da data da sessão inaugural. Não serão autenticados documentos 
no dia da sessão de licitação. 
 

4.4.1 – A Comissão Permanente de Licitações não reconhece VÁLIDO e PROCEDENTE o intento de 

se apresentar documentos impressos autenticados digitalmente pelo cartório CENAD (Central 

Notarial de Autenticação Digital) em conformidade com a Medida Provisória 2200-2 e do 

Provimento nº 22/2013 da Corregedoria Geral de Justiça de SP. 

4.5 – Não haverá, em hipótese alguma, confrontação de documentos na abertura dos envelopes 
para autenticação pela Comissão de Licitação. 
 
4.6 – Na mesma data e local indicado no item 3.1, às 14h30 vista dos interessados presentes, 
serão abertos os Envelopes Nº 1 – Documentação, que serão examinados e rubricados pelos 
membros da Comissão de Licitações e pelos representantes credenciados dos licitantes. 
 
4.7 – Somente será exigida a comprovação de regularidade fiscal das Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte, quando da assinatura da avença contratual, conforme estipula o artigo 42 da 
Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006. 
 
4.8 – As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 
4.9 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. (Redação dada pela Lei Complementar Nº 147, de 2014).  
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4.10 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 
 
4.11 – Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se 
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
4.12 – As empresas participantes do certame em recuperação judicial devem estar cientes de 
que no momento da assinatura do contrato deverá ser apresentada cópia do ato de nomeação 
do administrador-judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional 
responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento 
equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo 
cumprido; 
 
4.13 – As empresas participantes do certame em recuperação extrajudicial devem estar 
cientes de que no momento da assinatura do Contrato deverá ser apresentada comprovação 
documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo 
cumpridas.  
 
5 – DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA 
 
5.1 – A proposta deverá ser preenchida, carimbada, assinada, sem rasuras ou retificações, sob 
pena de desclassificação, entregue até a data, hora e local estabelecida no item 3.1 deste Edital.  
 
5.2 – A proposta deverá ser preenchida conforme formulário PROPOSTA (Anexo I) com o conjunto 
completo de informações solicitadas, sob pena de desclassificação do item. 
 
5.3 – Descrição detalhada das especificações do objeto cotado, citando a marca, bem como 
outras características as quais possam permitir identificá-lo, em conformidade com as 
especificações constantes do formulário PROPOSTA (Anexo I). Sob pena de desclassificação, as 
empresas participantes do certame devem indicar a marca de todos os itens, podendo fazê-lo em 
anexo complementar a ser inserido pelas proponentes junto com a folha do Anexo I do Edital. 
 
5.4 – No envelope proposta, a empresa proponente deve apresentar, sob pena de 
desclassificação, declaração de disponibilidade ou de que reúne condições de apresentar 
oportunamente, se vencedor da licitação, uma amostra do(s) produtos cotados que será(ão) 
analisado(s) pelos responsáveis pela área técnica da Contratante, ainda, ficha técnica dos 
produtos cotados, em língua portuguesa, relativo ao material cotado e/ou equipamento, sem 
emendas ou rasuras, identificando corretamente o produto cotado (marca, código, modelo etc) 
sem deixar dúvidas por ocasião da análise técnica;  
 
5.5 – Para fins de registro de preços o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a 
contar da data de sua apresentação. 
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5.6 – Todas as propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão de Licitação 
e pelos representantes credenciados dos licitantes presentes. 
 
5.7 – Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, 
quaisquer das disposições deste Edital, seja no aspecto formal ou no seu conteúdo técnico, bem 
como aquelas manifestadas inexequíveis, nos termos do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
5.8 – É de inteira responsabilidade do ofertante o preço e demais condições apresentadas, salvo 
se no momento da abertura da proposta for alegado erro, o que será registrado em ata, devendo 
o item ser desconsiderado da proposta. 
 
5.9 – Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos 

(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão de obra 

especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de 

material e de pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste 

Edital.  

5.10– Os preços para cada item descrito no Anexo I deverão ser cotados em Reais, com no 

máximo de quatro casas decimais após a vírgula.  

5.11 – Na proposta deverão constar dados da conta bancária, constando o nome do banco, a 
agência e o número da respectiva conta. Deverá ser indicada apenas uma conta por CNPJ. Obs. 
Qualquer alteração posterior do banco, agência ou número da respectiva conta deverá ser 
informada, através de ofício, endereçado ao Setor da Contratante. 
 
5.12 – As notas fiscais referentes a serviços deverão ser entregues na contabilidade até 3 (três) 
dias uteis antes do término do mês e aquelas referentes a materiais até um dia útil antes do 
término do mês. 
 
06 – DO PROCEDIMENTO  

6.1 – Somente terão direito de rubricar a documentação e as propostas, apresentar reclamações, 

impugnações ou recursos e assinar atas, os representantes credenciados das licitantes, com 

poderes para tal, e os membros da Comissão de Licitação.  

6.2 – Os prepostos ou representantes do licitante deverão apresentar documento de 

credenciamento emitido pela mesma, com poderes específicos para representá-la neste 

certame, quando da entrega da documentação / proposta  

 
6.2.1 – No referido documento de credenciamento deverá o licitante conceder todos os poderes 

necessários à prática de quaisquer atos relacionados com o procedimento licitatório em tela. A 

ausência dos referidos poderes no documento de credenciamento implicará na impossibilidade 

do representante ou preposto se manifestar em nome da empresa e assinar atas.  

6.2.2 – Na mesma ocasião, será apresentada a carteira de identidade do credenciado, para a 

devida identificação e correspondente anotação na ata.  

6.3 – Após a abertura do processo licitatório não serão recebidos outros documentos ou 
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propostas, nem serão permitidos quaisquer adendos ou alterações, ressalvada a possibilidade de 

realização de diligências.  

6.4 – De todas as reuniões de licitação serão lavradas atas, as quais conterão as principais 
ocorrências, inclusive eventuais manifestações dos proponentes, devendo ser assinadas pelos 
membros da Comissão de Licitação e pelos representantes das licitantes com poderes para tal. 
 

6.5 – Após a apreciação e o julgamento da documentação recebida, a Comissão divulgará o 

resultado da fase de habilitação, com a indicação do nome das empresas habilitadas e 

inabilitadas, em reunião ou através de publicação na Imprensa Oficial.  

6.6 – É facultado à Comissão de Licitação, quando julgar necessário, determinar a realização de 

reuniões para divulgar o resultado de suas decisões. 

6.7 – Os envelopes contendo as propostas (Envelope 2) serão rubricados pelos licitantes e pela 

Comissão de Licitação e ficarão sob a guarda desta, devidamente fechados, para serem abertos 

após o julgamento definitivo da habilitação. 

6.8 – Somente serão abertos os Envelopes 2 das empresas previamente habilitadas, ficando os 
relativos às empresas inabilitadas à disposição destas, para serem retiradas no prazo de 15 
(quinze) dias do resultado da habilitação, findo o qual serão inutilizados.  

 
07 – DOS PRAZOS  

7.1 – Os fornecedores que tenham seus preços registrados poderão ser convocados a firmar as 

contratações decorrentes do registro de preços de imediato e no prazo máximo de 3 (três) dias 

úteis da convocação expedida pela Contratante.  

7.2 – A entrega do(s) produto(s) objeto da licitação será realizada de acordo com as necessidades 
da Contratante, ou seja, parceladamente, em eventos de sua organização a serem previamente 
indicados aos fornecedores, cujos serviços devem ser prestados nas datas designadas dos 
eventos, após a emissão da Autorização de Fornecimento. 
 

7.3 – O prazo estabelecido no item 7.1 e 7.2 poderão ser prorrogados quando solicitado pelo 

fornecedor e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Contratante.  

7.4 – O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir 
da publicação da respectiva Ata. 

 
08 – DO JULGAMENTO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO  

 

8.1 – O julgamento das propostas far-se-á pelo tipo “MENOR PREÇO UNITÁRIO” para cada item 

do ANEXO I, levando-se em conta a compatibilidade com as especificações técnicas e demais 

estipulações constantes deste Edital e seus Anexos, registrando-se assim, o menor preço.  

8.2 – Serão também registrados os fornecedores, na ordem de sua classificação, para fins de 

convocação remanescente, na forma do parágrafo 2º do artigo 64 da Lei Federal nº 8.666/93.  

8.3 – Mesmo quando não especificados expressamente na proposta serão considerados como 

inclusos nos preços, todos os tributos e encargos de natureza previdenciária, fiscal e trabalhista, 
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incluindo benefícios de despesas indiretas e benefícios sociais inerentes à execução do objeto, e 

demais custos de qualquer natureza inerente ao atendimento das condições dispostas na Minuta 

do Contrato.  

8.4 – Não serão consideradas propostas alternativas, ou seja, opcionais.  

8.5 – No caso de empate entre duas ou mais propostas, observado o disposto no Parágrafo 2º do 
Artigo 45 da Lei Federal no 8.666/93, e subsequentes alterações, a seleção se fará por sorteio, 
em ato público a ser realizado no local indicado pela Contratante, para o qual serão convocadas 
todas as Proponentes. 
 
8.6 – A Comissão Permanente de Licitações poderá retificar os erros materiais das propostas que 
os apresentarem, prevalecendo, em qualquer hipótese, o valor unitário ofertado. 
 
8.7 – No caso de erros aritméticos, serão considerados pela Comissão Permanente de Licitações, 

para fins de seleção e contratação, os valores retificados.  

8.8 – Não serão consideradas propostas que desobedecerem aos critérios estabelecidos no art. 

48 (incisos e parágrafos) da Lei 8.666/93.  

8.9 – Nas licitações será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação 
para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 
 
8.10 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores 

à proposta mais bem classificada, considerando o contido no art.45, incisos e parágrafos da Lei 

complementar nº 123/2006: 
 

 “Art 45. Para efeito do disposto no art.44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate, 

 proceder-se-á da seguinte forma:  

 I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 

 proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 

 adjudicado em seu favor o objeto licitado;  

 II – não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do 

 inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem 

 na hipótese dos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o 

 exercício do mesmo direito;  

 III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de 

 Pequeno Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei 

 Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

 poderá apresentar melhor oferta.  

 § 1º Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o objeto 

 licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  

 § 2º O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

 apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.  
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  § 3º No caso de pregão, a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada  
  será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o  
  encerramento dos lances, sob pena de preclusão.” 

 
8.11 – A adjudicação será formalizada em Compromisso de Fornecimento do menor preço a 

respectivo fornecedor.  

8.12 – A existência de preços registrados não obriga a Contratante a firmar as contratações que 

deles poderão advir, sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie. Fica facultada a 

utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro 

de preços 
 

09 – DO PREÇO 

9.1 – Somente serão aceitas propostas cujos preços forem compatíveis com os praticados no 

mercado 

10 – DO PAGAMENTO  

10.1 – Os pagamentos serão efetuados pela Contratante, exclusivamente, por meio de créditos 

em conta bancária em nome da licitante adjudicada, 30 (trinta) dias após a entrega das 

mercadorias/serviços, mediante apresentação de nota fiscal ou fatura que conste 

especificamente o objeto recebido na ocasião. A Contratante não se responsabilizará por outro 

tipo de cobrança.  

10.1.1 – Para efeito de contagem de prazo para pagamento pela Contratante, será considerado 

o carimbo e data de entrada da Nota Fiscal na Contratante. Deste modo, a Nota Fiscal será paga 

após 30 (trinta) dias da data de entrada e carimbo da pessoa recebedora.  

10.2 – O preço a ser pago será o vigente na data do pedido independentemente do preço em 
vigor na data da entrega. 
 

11 – DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS  

11.1 – Os preços constantes do registro de preços serão reajustados de acordo e nas condições 

da legislação federal, observando as disposições do Decreto Municipal nº 8.888/07.  

11.2 – Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser reajustados nos 

termos e prazos fixados pelo órgão controlador. 

11.3 – O disposto no item anterior aplica-se igualmente, nos casos de incidência de novos 

impostos ou taxas e de alteração das alíquotas dos já existentes.  

11.4 – O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a 

atualização dos preços vigentes através de solicitação formal ao órgão gerenciador Comissão 

Permanente de Licitações da Contratante desde que acompanhado de documentos, notas fiscais 

de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros documentos, que a 

critério da Contratante possam amparar tal pedido.  

11.5 – A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a 

diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de 
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mercado vigente à época.  

11.6 – Independentemente da solicitação de que trata o item 11.4, a Comissão Permanente de 
Licitação poderá a qualquer momento reduzir os preços registrados, de conformidade com os 
parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações provocarem a redução dos 
preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será 
válido a partir da publicação na Imprensa Oficial. 
 

12 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

12.1 – Os licitantes poderão interpor recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 

intimação do ato ou de lavratura da ata, nos casos de: 

a) Habilitação ou inabilitação do licitante;  

b) Julgamento das propostas;  

c) Anulação ou revogação da licitação.  

 

12.2 – Os recursos previstos nas alíneas “a” e “b” terão efeito suspensivo. A autoridade 

competente poderá, motivadamente e presentes às razões de interesse público, atribuir, aos 

recursos interpostos no caso restante, eficácia suspensiva.  

12.3 – Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis.  

12.4 – O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou o ato 

recorrido, a qual poderá reconsiderar a decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo 

prazo fazê-lo subir, devidamente informado. Neste caso, a decisão deverá ser proferida dentro 

do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso pela autoridade superior.  

12.5 – Os recursos devem observar os seguintes requisitos:  

 12.5.1 Serem digitalizados e devidamente fundamentados;  

 12.5.2 Serem assinados por representante legal da concorrente ou por procurador 

 devidamente habilitado.  

12.6 – A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento mediante 

publicação na Imprensa Oficial. 
 

13 – DA CONTRATAÇÃO  

13.1 – As obrigações decorrentes do fornecimento de bens constantes do registro de preços a 
serem firmadas entre a Contratante e o fornecedor serão formalizadas através de contrato, 
observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos e na legislação vigente. 
 
13.2 – A Contratante poderá dispensar o termo de contrato e optar por substituí-lo por outros 

instrumentos equivalentes, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens 

adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, nos termos do parágrafo 4º do artigo 62 

da Lei nº 8.666/93.  
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13.3 – Na hipótese do fornecedor primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, 

não aceitar ou não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidas, poderão ser 

convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 

prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, 

independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei nº 8.666/93.  

13.4 – Observados os critérios e condições estabelecidos no presente Edital, a Contratante o 

poderá comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde 

que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade 

de fornecimento compatível com o solicitado pela Contratante, observado às condições do Edital 

e o preço registrado.  

13.5 – Os pedidos de fornecimento deverão ser formalizados pela Contratante requisitante. 
 

14 – DA ENTREGA E DO TERMO DE RECEBIMENTO  

14.1 – Os serviços deverão ser entregues de modo parcelado, conforme as necessidades da 

Contratante em locais por elas determinados no Município de Franca/SP e de conformidade com 

o exposto no Anexo I.  

14.2 – A contratação somente será considerada concluída mediante a emissão de AUTORIZAÇÃO 

DE FORNECIMENTO. 

14.3 – O fornecedor deverá atender aos pedidos efetuados durante a vigência do Compromisso 

de Fornecimento, ainda que a entrega seja prevista para data posterior ao vencimento do 

Compromisso de Fornecimento.  

14.4 – Caso o produto não corresponda ao exigido pelo Edital, consoante subitem anterior, a 

CONTRATADA deverá providenciar, de imediato, a sua substituição visando ao atendimento das 

especificações, sem prejuízo da incidência das sansões previstas no Edital, na Lei 8.666/93 e no 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90).  

14.5 – As entregas deverão ser realizadas de acordo com as necessidades da Administração, 

iniciando-se de imediato e no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após a emissão da 

Autorização de Fornecimento. 
 

15 – DAS PENALIDADES 

 

15.1 – No caso de recusa em assinar o contrato na data marcada, aplicar-se-á o disposto no artigo 
64 com as consequências previstas no artigo 81, ambos da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei 
Federal 8.883/94, sem prejuízo da aplicação de multa correspondente a 10% (Dez por cento) do 
total do pedido. 
 

15.2 – Se a CONTRATADA descumprir sua obrigação no todo ou em parte, a Contratante, a seu 

juízo, reserva-se o direito de aplicar as sanções previstas nos artigos 86 e 87, da Lei Federal 

8.666/93, sem prejuízo da rescisão contratual e das demais penalidades cabíveis.  

15.3 – Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o licitante sujeitar-se-á às penalidades 

de advertência, impedimento temporário de licitar com a Contratante e declaração de 
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inidoneidade, que poderão ser cumuladas com multa de 10% (dez por cento) do valor total do 

pedido, sem prejuízo da rescisão contratual ou cancelamento do registro, e às demais 

penalidades previstas neste Edital.  

15.4 – Ocorrendo atraso na entrega dos bens será aplicada multa de 0,1% (zero vírgula um por 

cento) por dia de atraso, sobre o valor pedido.  

15.5 – A multa será aplicada isolada ou conjuntamente, com as demais sanções e/ou rescisão 

contratual, sobre o valor pedido, corrigido a época da aplicação da penalidade, pelos índices 

estabelecidos no presente, e será descontada dos pagamentos a serem efetuados, ou ainda 

quando for o caso, cobrada judicialmente.  

15.6 – A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da(s) fatura(s). 
 
16 – DA RESCISÃO CONTRATUAL  

16.1 – Poderão ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas no artigo 78 da Lei nº 

8.666/93.  

16.2 – Caso a CONTRATANTE não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo 

critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a 

CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência 

das sanções previstas no Edital, na Lei nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.090/90).  

16.3 – A rescisão poderá ser unilateral, amigável (resilição) ou judicial, nos termos e condições 

previstas no artigo 79 da Lei nº 8.666/93.  

16.4 – O licitante reconhece os direitos da Contratante o nos casos de rescisão previstas nos 

artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 

17 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR  

17.1 – O registro do fornecedor poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:  

I – pela Contratante quando:  

  a) o fornecedor não cumprir as exigências contidas no edital ou ata de registro de  

  preços; 

 b) o fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do registro 

 de preços;  

 c) o fornecedor der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do registro 

 de preços, por um dos motivos elencados no artigo 78 e seus incisos, da Lei nº 8.666/93, 

 alterada pela Lei nº 8.883/94;  

 d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 

 e) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, 

 do artigo 78 da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94. 

 

mailto:feacfranca@franca.sp.gov.br


 

 

       FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA   

                              GABINETE  

 

 Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550 – 4º andar – Pq. Francal – Franca/SP - CEP: 14.403-125    
Telefone: (16) 3711-9350 / E-mail: feacfranca@franca.sp.gov.br / Site: www.feacfranca.sp.gov.br 

II – pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado 

de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços.  

17.2 – O cancelamento será procedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão 

gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.  

17.3 – A comunicação do cancelamento do registro do fornecedor, nos casos previstos no inciso 

I do item.  

17.4 – Será feita por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento.  

17.5 – No caso do fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a 

comunicação será feita por publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o registro 

do fornecedor, a partir do quinto dia útil, contado da publicação.  

17.6 – A solicitação do fornecedor ou prestador de serviços para cancelamento do registro de 

preço, não o desobriga do fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços, até a decisão 

final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

facultada à Contratante a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso 

não aceitas as razões do pedido.  

17.7 – Enquanto perdurar o cancelamento, poderão ser realizadas novas licitações para aquisição 
de bens constantes do registro de preços. 
 

18 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

18.1 – Cópias deste Edital, deverão ser retiradas pelos interessados na FEAC – sito à Av. Francisco 

de Paula Quintanilha Ribeiro, 550, 4° andar, Pq. Francal, Franca/SP, de segunda a sexta-feira, das 

08h00 às 16h00, local e horário onde, também poderão obter quaisquer outros esclarecimentos 

de que necessitem para o perfeito entendimento do presente Edital.  

18.2 – Com exceção do “Aviso de Licitação” que será publicado na Imprensa Oficial do Município, 

no Diário Oficial do Estado de São Paulo, as outras informações relativas ao procedimento serão 

publicadas somente na Imprensa Oficial do Município, conforme autoriza a Lei n.º 8.666/93.  

18.3. – As publicações referentes ao julgamento das propostas, adjudicação, homologação e 

outras informações pertinentes ao processo serão veiculadas somente na Imprensa Oficial, 

contratada pelo Município para realizar suas publicações oficiais. 
 

18.4 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-

á o do vencimento.  

18.5 – Aplicam-se as omissões deste Edital, os princípios e as disposições legais e regulamentares 
que regem a matéria, especialmente a Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 
8.883/94 e a Lei Federal nº 8.880/94. 
 

18.6 – Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais e comerciais que 

recaírem sobre os bens, ocorrerão por conta da firma adjudicatária, cabendo ao contratante 

apenas o pagamento do preço estipulado.  
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18.7 – A firma adjudicatária será responsável por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados 

à Contratante, por dolo ou culpa, bem como aqueles que venham a ser causados por seus 

prepostos, em idênticas condições.  

18.8 – Se a empresa adjudicatária não cumprir o prazo para assinatura do contrato, serão 

chamadas, respeitada a ordem de classificação, as demais licitantes em relação às quais 

prevalecerão as mesmas condições da proponente vencedora.  

18.9 – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital, o licitante que não o fazer até o 

segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso nos termos do parágrafo 2º do artigo 41 da Lei Federal 

nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 8.883/94. 
 

19 – DO ADITAMENTO, REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO.  

19.1 – A Contratante reserva-se o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse 

público, no todo ou em parte, ou anulá-la no todo ou em parte, por vício, ilegalidade, de ofício 

ou mediante provocação, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento e abertura 

das propostas, descabendo, em, tais casos, qualquer reclamação ou direito a indenização pelos 

licitantes.  

20 – DO FORO  

20.1 – Fica eleito, desde já o foro deste Município de Franca, Estado de São Paulo, para dirimir 

eventuais dúvidas e/ou conflitos oriundos ou relativos à aplicação do presente Edital e pelo futuro 

contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser. 
 

 

Franca/SP, 04 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

MATEUS SANTIAGO CAETANO 

DIRETOR PRESIDENTE 

FEAC 
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CONCORRÊNCIA N°001/2021 

PROCESSO N° 015/2021 

ANEXO I 

 

MODELO DA PROPOSTA 
 
À 
Fundação Esporte Arte e Cultura – FEAC 

LICITAÇÃO MODALIDADE: Concorrência nº 001/2021.  

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais esportivos que serão utilizados pelos 

alunos das escolinhas de iniciação esportiva e equipes de alto rendimento sob a gestão da 

Fundação Esporte, Arte e Cultura. 

TIPO: Menor Preço Unitário 

RAZÃO SOCIAL PROPONENTE:  

CNPJ:…………………………………… INSCRIÇÃO ESTADUAL: ……………………………… 

ENDEREÇO:………………………………………………… CEP:……………… MUNICÍPIO: …………………. 

TEL/FAX: ……………………………. 

E-mail: ……………………………….. 

BANCO:……………………………….AGENCIA: …………………….. CONTA CORRENTE:………………. 

 

ITEM QTD UN 
DESCRIÇÃO COMPLETA DOS MATERIAIS 

ESPORTIVOS 
MARCA 

PREÇO 

UNITÁRIO 

R$ 

PREÇO 

TOTAL  

R$ 

1 40 UN 
ARCO ESPECÍFICO PARA GINÁSTICA RÍTMICA de 

PVC com 60 cm de diâmetro  

   

2 40 UN ARCO ESPECÍFICO PARA GINÁSTICA RÍTMICA de 

PVC com 70 cm de diâmetro 

   

3 03 ÁREA 

ÁREA DE TATAME PARA JUDÔ 

Confeccionado dentro das normas técnicas 

definidas pela Confederação Brasileira de Judô, 

placas com tecnologia para absorção de 

impacto, além de película de silicone que elimina 

queimaduras quando o material é submetido ao 

atrito com a pele humana. 

DIMENSÃO DE CADA PLACA EM EVA  - 2M (C) x 

1M (L) x 40 MM (A) 

COR AMARELA = 32 PLACAS 

COR AZUL = 66 PLACAS 

   

4 06 UN 

BACKSTROKE START WEDGE – SAÍDA PARA O 

NADO COSTA 

Brackstroke Start, equipamento para auxiliar na 

saída do nado costas 
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5 500 UN 

BAMBOLÊS 

Fabricado em plástico rígido, cores diversas. 

Matéria prima virgem                                                                                                    

- Medida – 60 x 60 x 2 

   

6 150 UN 

BANDEIROLA DE VIRADA DO NADO COSTA 
Bandeirola sinalizadora de virada do nado costas 
PERSONALIZADA nas cores oficiais da FEAC. 
Tamanho 20 x 30 x 0,03 cm 

   

7 120 UN 

BLOCO DE YOGA em EVA – densidade dura 
(bloco mais pesado) 

Modelo: EVA – Medida: 22cm x 12cm x 8cm 

Peso aproximado: 500 gr 

   

8 40 UN 

BOLA ESPECÍFICA PARA GINÁSTICA RÍTMICA 

Fabricada em resina atóxico e aroma. Bico de ar 

com sistema de válvula e pino na cor preta. 

Fabricado em conformidade com as normas da 

FIG de 300g 

   

9 40 UN 

BOLA ESPECÍFICA PARA GINÁSTICA RÍTMICA 

Fabricada em resina atóxico e aroma. Bico de ar 

com sistema de válvula e pino na cor preta. 

Fabricado em conformidade com as normas da 

FIG de 400g 

   

10 500 UN 

BOLA DE INICIAÇÃO Nº 10 

Confeccionada em borracha 

Tamanho: 10 

Material: borracha 

Circunferência: 180 a 200g 

Câmara Airbility (Feita com borracha butílica, 

possui sistema de balanceamento, com ótima 

resistência à retenção de ar. A válvula é 

composta de borracha natural e sintética. O 

miolo é autolubrificado, removível e não 

envelhece. Além disso a vedação é altamente 

resistente a diferentes condições climáticas e 

deformações mecânicas). 

Miolo Slip System Removível e Lubrificado 

   

11 

cota 

reservada 

25% 

100 UN 

BOLA DE BASQUETE FEMININO 6.8 

Material microfibra e poliuretano e matrizada; 

Miolo slip system removível e lubrificado; 

Peso 550 – 570 gr; 

Circunferência 75 – 77cm 

   

12 60 UN BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO FEMININO 

INFANTIL Nº 4 
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Peso: 360 – 390g 

Circunferência: 64 – 66 cm 

Gomos: 32 

Laminado: Microfibra 

Construção: Costurada a mão 

Câmara: Airbility (Feita com borracha butílica, 

sistema de balanceamento, ótima resistência à 

retenção de ar.  

A válvula é composta de borracha natural e 

sintética. 

Miolo: Slip System Removível e Lubrificado 

13 30 UN 

BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO FEMININO Nº 5 

Peso: 430g 

Composição: PVC 

Gomos: 32 

Dimensão: 21 cm (D) 

Construção: Com costura 

Câmara: Butil 

Miolo: Slip System 

   

14 

cota 

reservada 

25% 

350 UN 

BOLA DE FUTEBOL OFICIAL DE CAMPO 

Material Micro Power 

Câmara: airbility 

Peso: 410 – 450g 

Miolo: Slip System – removível e lubrificado 

32 gomos, de acordo com as regras da 

modalidade 

   

15 120 UN 

BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO 

S11 R1 macia, alta durabilidade e 0% de 

absorção de água, maior precisão 

Material: PU 

Peso: 410 – 450g 

Gomos: 14 

Câmara: airbility 

Miolo: Cápsula SIS 

   

16 50 UN 

BOLA DE FUTSAL 

Confeccionada com PU ULTRA, 100% ULTRA, 

acabamento a base de poliuretano (PU), 

importado e revestimento externo 

metalizado/tecnologia termotec, com 8 gomos, 

os gomos são termo fundidos, com 0% de 

absorção de água/ câmara arbility, para maior 

retenção de ar/ miolo slip system, removível e 

lubrificado 
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Circunferência: 62,5 a 63,5 cm 

Miolo: Slip System – removível e lubrificado 

Peso aproximado: 410 a 430 g 

17 

cota 

reservada 

25% 

150 UN 

BOLAS DE FUTSAL 

Produzida em poliuretano laminado - a peça 

apresenta 11 gomos sem costura, ligados através 

da tecnologia Termotec, que oferece formato 

100% esférico, com 0% absorção de água, alta 

durabilidade e maciez extra. O miolo é Slip 

System removível e a câmara é lubrificada e 

substituível e traz o sistema Capsula Sis, que 

isola a agulha, garantindo ótima resistência à 

retenção de ar 

Composição: Poliuretano Laminado 

Costura: Não 

Origem: Nacional 

Câmara: Airbility 

Gomos: 11 

Tecnologia: Termotec e Capsula Sis 

Circunferência: 60 - 62 cm 

Miolo: Slip System - removível e lubrificado 

Peso aproximado: 360 - 380 g 

   

18 120 UN 

BOLA DE HANDEBOL 

Para iniciação H1 com câmara de látex 

dimensionalmente estável para excelente 

retorno com baixa perda de ar 

Material – PRÓ 

Tecnologia: Costurado a mão 

Tamanho: 1 

Circunferência: 54 – 58 cm 

Peso: 325 – 425g 

Nível: Semi Profissional 

   

19 120 UN 

BOLA DE HANDEBOL FEMININO H2L 

Pressão 6 libras;  

Tamanho feminino com 32 gomos 

Câmara: Airbility (borracha butílica, sistema de 

balanceamento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Miolo: autolubrificado, removível e não 

envelhece, vedação altamente resistente 

Tecnologia: Costurada PRÓ ultra grip 

Circunferência: 54 - 56 cm 

Peso: 325 - 400g 
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20 120 UN 

BOLA DE HANDEBOL MASCULINO H3L 

Pressão 6 libras 

Tamanho masculino com 32 gomos 

Câmara: Airbility 

Miolo: Slip System removível  e lubrificado, 

marca KEMPA, conforme exigência da Federação 

Paulista de Handebol 

Tecnologia: Costurada PRÓ ultra grip 

Circunferência: 58 - 60 cm 

Peso: 425 - 475g 

   

21 300 UN 

BOLA DE TÊNIS DE MESA 

3 estrelas, 

Cor: branca 

Material: plástico 

Modelo: competição 

Medidas: 40 mm 

   

22 

cota 

reservada 

25% 

120 UN 

BOLA DE VOLEIBOL 8.0 

Câmara: Airbility 

Miolo: Slip System removível e lubrificado 

Tecnologia: Construção Matrizada; 

Material Microfibra 

Circunferência: 65 – 67 cm 

Peso: 260 - 280g 

   

23 100 UN 

BOLA DE VOLEI DE PRAIA 

Miolo: Cápsula SIS 

Câmara: 6D 

Laminado: Microfibra 

Camada interna: Neogel 

12 gomos 

Construção: Termotec 

Peso: 260 - 280G 

Circunferência: 66 - 68 cm 

   

24 02 UN 

BOLSA TÉRMICA 

Pode ser usada quente ou fria desde - 15°C até + 

80°. Flexível, não tóxica e reutilizável, pode ser 

aquecida em micro-ondas e águas quentes e 

resfriada em geladeiras e freezers. 

   

25 60 UN 

BOMBA PARA ENCHER BOLA 

Bomba de ar doublê action, ideal para inflar 

bolas, possui sistema de dupla ação, inflando 

assim os dois sentidos do movimento, 

confeccionada em Polipropileno, translúcido de 

alta resistência. Possui uma mangueira flexível 

para facilitar o ajuste. Contém 1 bomba e 2 
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agulhas (uma no reservatório junto a alavanca). 

26 01 UN CAIXA TÉRMICA de plástico de 20 litros    

27 20 UN 

CALIBRADOR DE BOLA DIGITAL 

Possui painel digital e medição nas unidades em 

libras/pol.; metal emborrachado, 1 calibrador e 2 

agulhas;  precisão: +- 1 da escala; resolução: 0.05 

libras/pol.; escala: 0.05 a 19.95 libras/pol.; 

temperatura operacional: -10C a 40C 

   

28 02 UN 

CAPA TÉRMICA FLUTUANTE para cobertura de 

piscina 

Capa térmica para manutenção da temperatura 

da piscina com 30,0 metros x 8,0 metros 

   

29 01 UN 
CARRINHO DE SUPERMERCADO GRANDE PARA 

CARREGAR BOLAS 

   

30 80 MTS 
CORDA PARA FIXAÇÃO DAS BANDEIROLAS 

Corda de nylon com espessura de 0,5cm 

   

31  50 UN 

CINTO DUPLO DE TRAÇÃO BÁSICO 

Contém dois cinturões anatômicos, conectados 

entre si por 4 elásticos de alta intensidade de 

resistência. Comprimento em descanso de 65 

cm, alongando até 2,1m 

   

32 100 UN 

CINTO DE ALONGAMENTO para prática de Yoga 

Tamanho: 200 X 3,3cm 

Peso: aproximadamente 200g 

Composição: algodão 

Comprimento ajustável através da fivela 

deslizante 

NÃO ELÁSTICO - COR PRETO 

   

33 540 UN 

CONES PARA AGILIDADE 

Cones de 23 cm de altura – coloridos 

Material PVC - Flexível 

   

34 

cota 

reservada 

25% 

230 UN 

CONES PARA SINALIZAÇÃO 

Fabricado em polietileno semiflexível, com 75 

cm de altura, com 2 ou 3 fitas adesivas refletivas, 

com rebaixo individual para proteção das 

mesmas. 

Possui orifício para encaixe de Pisca de 

advertência externo (sinalizador noturno) e 

passagem de correntes e fitas. 

Base quadrada em polímetro; Borracha Maciça 

40cm x 40 cm, na cor preta ou laranja. 

Material: PVC 
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Peso do cone 1,5 kg e com enchimento de areia 

4,0 kg 

35 

cota 

reservada 

25% 

500 UN 

COLCHONETES 

Material externo: courvin costurado e selado, 

fácil de limpar e impermeável. 

Material interno: espuma homogênea com 

espessura de 3 cm Dimensões: 1,00m x 0,60m x 

3cm (C x L x A) 

   

36 90 UN 

CORDA ELÁSTICA 

Material: Látex e Nylon com manoplas revestidas 

de Espuma Medida: 120 cm de comprimento 

   

37 40 UN 

CORDAS 100% DE NYLON PARA GINÁSTICA 

RÍTMICA  

3 metros de comprimento e 9 mm de diâmetro 

   

 38 220 UN 

CORDA PARA PULAR 

Composição: Plástico e silicone de alta 

resistência 

Material: PVC 

Peso: 240 g 

Dimensões: 3,00 m - Ajustável 

   

39 06 PAR 

COTOVELEIRA  

Alta qualidade, design anatômico . Indicada para 

compressão têxtil: 37% algodão, 33% 

polipropileno, 18% elastodieno, 12% poliéster. 

Tecido externo: 90% poliamida, 10% elastano. 

Gênero: unissex  

Composição: material têxtil com espuma em EVA 

   

40 500 UN 

CHAPÉU CHINÊS 

Dobrável de polímero siliconado, flexível e 

durável 

Dimensões 19 x 19 x 5 ( C x L x A) - Peso 30 gr 

   

41 10 UN 

CRONÔMETRO DE MÃO 

Com display de três linhas de duração, 

cumulativa e tempos parciais. O cronômetro 

eletrônico com memória de 100 a 500 voltas, 

tela grande de LCD, com mostrador de 3 linhas, 

contagem regressiva, função ritmo com 

intervalos de ritmos selecionáveis, formato de 

hora 12/24, bateria de lítio, estrutura à prova de 

água e iluminação. Mostra ano, mês, data, 

semana, hora, minutos e segundos, com 
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precisão de 1/100 segundos 

42 02 UN 

CRONÔMETRO DE PISCINA 

Cronômetro de borda para piscina tamanho 

grande com pé  

   

43 36 UN 

DISCO DE EQUILÍBRIO INFLÁVEL 

Inflável 

Dimensões: 34 x 34 x 07 

Suporta até 200 kg 

Superfície antiderrapante 

Material: PVC origem importado 

   

44 02 UN 

ESCADA PARA ENTRADA E SAÍDA DA PISCINA 

Escada com 5 degraus em inox, corrimão e 

borracha de encosto 

   

45 50 UN 

ESCADA PARA AGILIDADE PARA TREINAMENTO 

Dobrável: Sim 

Lavável: Sim 

Outros: 10 degraus de EVA 

Material: Nylon e EVA 

Dimensões: 500 x 50 x 0,2 cm (C x L x A) 

   

46 500 UN 

ESPAGHET para natação e hidroginástica 

Feito em espuma ethafoan (spaghet), formato 

cilíndrica, medindo 1,60 de comprimento, em 

diversos cores 

   

47 120 UN 

ESTACAS DE AGILIDADE 

Em polietileno, PCV rígido, medindo 1,60 de 

altura, a haste é desmontável em duas partes, 

com base removível, possui válvula simples e 

eficaz que oferece a opção de ser preenchida de 

areia ou cascalho 

   

48 15 KIT 
ESTICADORES DE RAIA – KIT 

Esticador de raia com mola e gancho. 

   

49 80 UN 
ESTILETE INFANTIL ESPECÍFICO PARA GINÁSTICA 

RÍTMICA 

De fibra com 45 cm e com girador 

   

50 16 UN EXTENSOR COM CINTO PARA PISCINA – nado 

estacionado 
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Elástico de Nado estacionado com Extensor 

Elástico de 2 metros tensão média 8 mm 

Cinto com regulagem de cintura: 66 a 135 cm 

Extensor com regulagem: 10 cm a 6 metros 

Intensidade Média - 8 un. 

Intensidade Forte - 8 Un. 

51 30 UN 

FITA DE CETIM ESPECÍFICA PARA GINÁSTICA 

RÍTMICA 

3 metros de comprimento e com 5 cm de largura 

   

52 30 UN 

FITA DE CETIM ESPECÍFICA PARA GINÁSTICA 

RÍTMICA  

4 metros de comprimento e com 5 cm de largura 

   

53 30 UN 

FITA DE CETIM ESPECÍFICA PARA GINÁSTICA 

RÍTMICA  

5 metros de comprimento e com 5 cm de largura 

   

54 06 PAR 

JOELHEIRA 

Tecido elástico anatômico. 

Confeccionada com elástico resistente e 

algodão, possui sistema Full Protec, Composta 

com 90% em poliéster e 10% em elastodieno, 

avanço lateral da espuma e espuma expandida 

de alto impacto. 

   

55 30 JOGO 

JOGO DE ARGOLAS PARA NATAÇÃO (Brinquedo 

para afundar) Jogo com 4 peças de 18 cm de 

diâmetro 

   

56 30 JOGO 

JOGO DE PINO PARA NATAÇÃO (Brinquedo para 

afundar) 

Jogo com 6 peças de 20 cm de comprimento 

   

57 10 PAR 

LUVAS FUTSAL 

Palma SG (3mm) - Uma palma leve e confortável, 

com grande poder de aderência: o composto SG 

oferece alta performance. Corte negativo 

(Surround Short Cut - na versão meio dedo, com 

todas as costuras no interior das luvas.  

   

58 50 PAR 

MAÇAS ESPECÍFICAS PARA GINÁSTICA RÍTMICA 

– INFANTIL Maças infantis com pescoço e cabeça 

de PVC e corpo de borracha, conectáveis, de 35 

a 40 cm de comprimento 

   

59 05 UN MESA DE TÊNIS DE MESA OFICIAL 

Conforme especificações da Confederação 
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cota 

reservada 

25% 

Brasileira de Tênis de Mesa 

60 20 UN 

MINI-BAND 

Faixas elásticas circulares 

Material: latex 

Medidas: 25 x 5 x 0,65cm tensão média 

   

61 20 UN 

MINI JUMP OU CAMA ELÁSTICA 

Dimensões da Lona: 75 cm de diâmetro 

Dimensões da Mola: 8 cm 

Quantidade de Molas: 32 

Quantidade de pés: 5 

Capacidade de peso: 150 kg 

Peso do Jump: Aproximadamente 8 kg 

Cor da Lona: Preto 

Estrutura: Aço Carbono 

Medidas: 100cm x 100cm x 20cm (CxLxA) 

Lona: Sannet 2000 fios de alta resistência 

   

62 16 PAR 

NADADEIRAS TRAYNING DE SILICONE COM 

CALCANHAR FECHADO E ABERTURA FRONTAL 

Pala: curta 

Calçadeira (calcanhar): fechado para maior 

estabilidade 

Abertura frontal 

Material: Silicone 

Leve e flexível 

Tamanho: 37/38 = 4 pares 

Tamanho: 39/40 = 4 pares 

Tamanho: 41/42 = 4 pares 

Tamanho: 43/44 = 4 pares 

   

63 12 PAR 

NADADEIRA PÉ DE PATO PEITO FINIS POSITIVE 

DRIVE  

Lâmina elíptica (PALA ELÍPTICA) curta e larga, 

única para gerar propulsão 

Nadadeira de silicone para nado peito, usada 

para melhorar a pernada 

Tamanho: P = 4 pares 

Tamanho: M = 4 pares 

Tamanho: G = 4 pares 

   

64 40 PAR 

PALMAR DIRIGIDO 

Indicado para treinos do nado crawl 

Palmar dirigido: 100% polipropileno 

Elástico: 100% Silicone 

Medidas aproximadas: 21 cm x 19 cm 

(comprimento x largura) Palmar dirigido 
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tamanho P = 10 pares 

Palmar dirigido tamanho M = 10 pares 

Palmar dirigido tamanho G = 10 pares 

Palmar dirigido tamanho GG = 10 pares 

65 10 PAR 

PALMAR MEIA LUA  

Indicado para treinos do nado peito 

Conta com uma alça de dedo ajustável para um 

ajuste perfeito Palmar: 100% polipropileno 

Elástico: 100% Silicone 

Medidas aproximadas: 10 cm x 14 cm 

(comprimento x largura)  

   

66 18 PAR 

PARAQUEDAS OU PARACHUTES 

Para natação - tem formato de um paraquedas 

com o objetivo de encher de água e criar 

resistência 

Kit de paraquedas para natação: 

1 (um) cinto abdominal com fecho rápido 

forrado com tira de Neoprene para não 

machucar o nadador 

1 (uma) fita em tecido com mosquetão de nylon 

para prender o paraquedas 

3 (três) paraquedas P, M e G 

Medidas: 

Tamanho P - vermelho - 15 x 15 cm =  6 pares 

Tamanho M - amarelo - 20 x 20 cm = 6 pares 

Tamanho G - azul - 30 x 30 cm = 6 pares 

   

67 30 TUBO 

PETECA BADMINTON 

Peteca de nylon com saia amarela e base branca 

em cortiça 

Cor: amarela 

Velocidade: Média (faixa Azul) 

Tubo contendo 06 unidades 

   

68 20 UN 

PLATAFORMA MODULAR PARA PISCINA 

Se fixa ao fundo por gravidade e tem um 

aumento de estabilidade devido as ventosas 

colocadas em cada uma das colunas. O produto 

é facilmente desmontável. 

Característica: material atóxico 

Medidas: 210 x 45 x 45 cm (C x L x A) 

   

69 300 UN 

PRANCHA PARA NATAÇÃO 

Em EVA maciço, emborrachado, colorido, 

resistente, atóxico e inodoro 

Medidas: Comprimento: 33cm 

Largura: 27 cm 
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Espessura: 3 cm  

70 10 UN PRANCHETA em acrílico    

71 05 JOGO 

RAIAS QUEBRA ONDAS 

Raias quebra ondas com 25,00 metros cada nas 

cores oficiais da FEAC, sendo que as boias dos 

últimos 5,00 metros de cada lado em cores 

diferentes das boias do meio 

   

72 20 PAR 

RAQUETE PARA BADMINTON – INICIANTE 

Material: 100% fibra de carbono 

Peso: até 85 gramas 

GRIP: G1 (FINO) 

Ponto de equilíbrio: 290 mm (intermediário) 

Comprimento: até 675 mm 

Dureza do shaft: levemente flexível 

Tensão recomendada: 18 a 26 LBS 

   

73 60 PAR RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA - INICIANTE    

74 06  UN 

REDE OFICIAL PARA PRÁTICA DE BADMINTON 

Tamanho: 6,10 m x 0,70 m 

Malha: 2,00 cm 

Composição: Fio de poliamida torcido, banda 

superior em PVC e cabo de aço plastificado 

Cor: Marrom com fitas na cor branca 

   

75 20 JOGO 

REDE PARA BASQUETE OFICIAL CBB e NBB 

Material: Polipropileno (seda), confeccionada no 

fio 8mm, cor branca, 12 alças para fixação, altura 

40 cm 

   

76 

cota 

reservada 

25% 

22 JOGO 

REDE DE FUTSAL 

Rede de futsal fio 8 - corda (reforçado) 

   

77 20 JOGO 

REDE DE FUTEBOL DE CAMPO 

Modelo México (caixote) com trama Colmeia, 

rede com fio polipropileno PP (seda), 4mm, sem 

nós, malha 8x8 cm, com recuo de 2 metros, com 

tratamento ultravioleta que garante maior 

durabilidade. 

Tamanho: 2,50 x 7,50 x 2,00 x 2,00 metros 
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78 20 JOGO 

REDE DE HANDEBOL 

Confeccionada de seda Polipropileno com 
cortina 4m com 2,10 de altura, 3,20m de 
comprimento, 60 cm de fundo superior e 1,00 m 
do fundo inferior 

   

79 20 UN 

REDE DE TÊNIS DE MESA COM SUPORTE 

Confeccionada em fio 1.8 mm torcido n cor preta 
em Politileno 100% virgem, com tratamento 
contra as ações do tempo (UV) Malha: 5 x 5 cm 
de diâmetro entre nós no formato quadrado 
Material: Lona de PVC superior Impermeável 
dublada com tripla costura e 6 cm de largura na 
cor branca. 

Saque Duplo: 33 cm de altura em toda extensão 

Dimensões: 1,08 m de altura x 12,80 metros de 
comprimento Cor: Preto 

   

80 20 UN 

REDE DE VOLEIBOL  

Oficial da Confederação Brasileira 
Medidas: 9,50 x 1,00m; fios de 2mm em 
polipropileno;10 x 10 cm, acabamento em lona 
100% algodão dublada, com duas fixas de 
largura 5 cm; cor branca; com 10 gomos 

   

 81 20 UN 

REDE DE VÔLEI DE PRAIA 

Medidas: 8,50m x 1,00m, malha 5 x 5 ou 7 x 7; 

4 lonas emborrachadas com tratamento UV e 
reforço para evitar cortes do cabo de aço ou 
corda na cor azul, fio de 2,5mm; 4 esticadores 
em PVC rígido, reguladores e ganchos 
galvanizados 

   

82 20 UN 

RELÓGIO DIGITAL PARA XADREZ 

Relógio digital que apresente os seguintes tipos 
de controles de tempo: 

Sistema Nocaute 

Sistema Fischer (Tempo principal + acréscimo) 

Sistema Fischer (2 tempos de controle nocaute + 
acréscimo) 

Sistema Fischer (3 tempos de controle nocaute + 
acréscimo) 

Atraso (“Bronstein”)  
Indicador de número de jogadas realizadas 

Manual de programação para todos esses 
métodos 

Opções pré-programadas de tempo  

Alerta de som opcional 

Alerta quando esgotar o tempo de um dos lados 
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Indicador de bateria fraca 

83 02 UN 

SARNEIGE PARA GINÁSTICA ARTÍSTICA 

Sarneige para ginástica 190 x 125 x 006 cm 
fabricado com espuma especial aglomerada de 
alta densidade, revestido em lona vinílica de alta 
resistência, solda eletrônica nas emendas, 
contoneiras em couro e velcro nas laterais para 
uni-los 

   

84 15 UN 
SNORKEL FRONTAL – específico para treino de 

natação 

   

85 20 UN 
STEPS 

Material EVA para ginástica de 60 x 30 X 14cm 

   

86 160 PAR 

TORNOZELEIRA para hidroginástica 

Em EVA alças ajustáveis 33 x 18 x 3 cm - Peso 2 

kg 

   

87 50 UN 

TOUCA DE SILICONE PARA NATAÇÃO 

Personalizado com as cores da FEAC - Tamanho 

único 

   

88 08 UN 

TRAÇÃO DUPLA PARA TREINAMENTO  

Conjunto composto por 2 cintos (duplos e 

reforçados) confeccionados em EVA, 

fechamento ajustável com velcro e 4 borrachas 

de látex de alta-tensão. 

   

89 02 UN 
TROCADOR DE VÁLVULA 

Trocador de válvula de bola/miolos removíveis 

   

90 10 UN BOLA OFICIAL DE FUTEBOL AMERICANO    

91 02 UN Corda Escalada Vertical 30 metros 32 mm Sisal 
Ecológica 

   

92 02 UN Corda para rapel estilo cordelete de 7 a 10 mm     

93 08 UN 
Colchão para queda em espuma medindo 3,0 x 
1,90 x 0,30, revestido com lona vinílica azul, com 
solda eletrônica e tela para passagem de ar 

   

94 02 UN 

Colchão Plano inclinado tipo rampa, 
confeccionado com espuma especial D28 
revestido em lona vinílica de alta resistência 
KP1000, telas de nylon nas laterais para saída de 
ar, medindo 1,40 x 0,70 x40 x 0,05 

   

95 08 UN Capa para colchão gordo, medindo 3,00 x 1,90 x 
0,30 em vinilona 
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96 04 UN 
Colchonete protetor em U para trampolim 
Rheuter, confeccionado em espuma com 
revestimento em lona vinílica 

   

97 08 KIT 

02 Conjuntos de módulos de espumas para 
rampa. Confeccionado em lona vinílica, diversas 
formas de montar em espuma densidade acima 
de 28 (considerando o valor de 4 peças 95cm x 
85cm x 30cm e 4 peças 2,00cm x 95cm x 30cm  

   

98 01 UN 

Modulo reforçado de espuma especial em forma 
elíptica, equipamento de treino, ideal para 
aprender brincadeiras de molas e movimentos 
flic flac. Flic Flac retorna automaticamente a sua 
posição inicial devido a distribuição de peso 
assimétrica, tamanho 1,16 x 80 x 99cm – altura 
do ginasta 1,60 cm – Dispositivo de treino 
destemido dos movimentos das mãos. Facilita 
assimétrica aos treinadores 

   

99 01 UN 

Passadeira para corrida de salto. Medida 25,00 x 
1,00m, com emborrachamento E.V.A Especial 
Soft de 16mm com memória soft, com 
amortecimento e retorno a sua lona original. 
Forração em carpete com espessura de 4mm na 
parte superior  

   

100 20 UN 

Colchão tipo sarneige confeccionado em espuma 
alta densidade, para pequenos saltos e 
rolamentos, recoberto em lona vinicula com 
velcro nas laterais para que possa se tornar um 
tablado ou esteira para treinamento, medindo 
1,90  x 1,25 x 006cm  

   

101 04 UN 

Plinto Piramidal em madeira com 6 graduações, 
produzido com madeira naval, resistente, parte 
superior coberta com material antiderrapante, 
resistente a rasgos, acolchoamento do tampo 
em espuma, medindo 1,05 x 0,90 x 1,20  

   

102 02 UN 

Plinto em formato piramidal, produzido em 
espuma de altura (D 28). Revestido em lona 
vinílica de alta resistência KP 1000, com saída de 
ar e solda eletrônica, com possibilidade de 
composição de várias estruturas sobrepostas. 
Ideal para o uso em atividades de recreação e 
iniciação na Ginástica Artística, medindo 1,20 
altura x 1,20 comp x 90cm largura na base e 45 
cm de largura no topo, formando 4 blocos de 
30cm de altura cada, unidos por velcro  

   

103 01 UN 

Plinto de madeira em formato de mesa de salto, 
produzido em madeira naval de 20mm com 
reforço na parte interna, coberto com tecido 
antiderrapante e espuma. Altura fixa de 90cm, 
com mesa de topo 100cm x 70cm 
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104 02 UN 

Protetor em U para Trampolim em espuma 
aglomerada de alta densidade com microflocos 
AG – 100, revestido em lona vinílica 
confeccionado com laminado de PVC 
calandrado, reforçado com tecido de poliéster, 
totalmente impermeável 

   

105 01 UN Carpete para cobrir a pista de solo, 20m x 3,00    

106 02 UN Espaldares de madeira ou metal para 
alongamentos e exercícios específicos. 

   

107 01 UN 

Trampolim sistema Rheuter, com tampo de 
fibra, base de madeira, medindo 1,20 mts, com 8 
molas especiais espirais, cobertura em espuma 
de alta densidade e carpete antiderrapante, 
material oficial compatível com atletas de alto 
nível da equipe masculina 

   

108 01 UN 

Trave de equilíbrio modelo olímpica medindo 5,0 
mts de comprimento, com regulagens oficiais, 
cobertura de material antiderrapante, 
ancoramento central, madeira balizada, suportes 
metálicos torneados para proporcionar rigidez 
total. Modelo de competição  

   

109 01 UN 

Trave de equilíbrio tamanho médio medindo 5,0 
mts de comprimento, com regulagens oficiais, 
cobertura de material antiderrapante, 
ancoramento central, madeira balizada, suportes 
metálicos torneados para proporcionar rigidez 
total. Modelo de competição  
 

   

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ ........................  

DATA DA PROPOSTA: __/__/2021 

VALIDADE DA PROPOSTA:  

PRAZO DE EXECUÇÃO:  

 

 

Franca, ___ de ________2021 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

PROPONENTE 
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CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 

PROCESSO Nº 015/2021 

ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA – ME, OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 

Local e data  

 

A  

FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA – FEAC.  

 

 

  

  Empresa..............................., inscrita no CNPJ nº .............................., por 

intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) .................................. portador (a) da Carteira 

de Identidade nº ........................... e do CPF nº ................................. DECLARA, sob as penas da 

Lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como MICROEMPRESA – ME, ou EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE – EPP, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos 

artigos 42 a 49 da LEI COMPLEMENTAR Nº 123, de 14/12/2006.  

 

 

____________,_____ de ______________ de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

Carimbo e assinatura do Representante legal da empresa 
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CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 

PROCESSO Nº 015/2021 

ANEXO III 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE LEGAL 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 

Local e data  

A  

FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA – FEAC. 

  

 

  Prezados Senhores,  

  Em cumprimento aos ditames editalícios, credenciamos junto a FUNDAÇÃO 

ESPORTE, ARTE E CULTURA – FEAC, o Sr. ___________________________, Carteira de 

Identidade nº _______________, Órgão Expedidor _______, CPF nº 

________________________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes, inclusive, efetuar 

lances, interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, 

praticar os demais atos no presente processo licitatório.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

_________________________________________ 

Firma Licitante/CNPJ 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 

PROCESSO Nº 015/2021 

ANEXO IV 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ESCOLINHAS DE 

INICIAÇÃO ESPORTIVA E EQUIPES DE ALTO RENDIMENTO SOB GESTÃO DA FEAC.  

A presente Licitação tem por objeto a implantação do Registro de Preços pelo prazo de 12 (doze) 

meses para eventual e futura aquisição de materiais esportivos. 

ITEM QTD UN DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS ESPORTIVOS 

1 40 UN ARCO ESPECÍFICO PARA GINÁSTICA RÍTMICA de PVC com 60 cm de diâmetro  

2 40 UN ARCO ESPECÍFICO PARA GINÁSTICA RÍTMICA de PVC com 70 cm de diâmetro 

3 03 ÁREA 

ÁREA DE TATAME PARA JUDÔ 

Confeccionado dentro das normas técnicas definidas pela Confederação 

Brasileira de Judô, placas com tecnologia para absorção de impacto, além de 

película de silicone que elimina queimaduras quando o material é submetido 

ao atrito com a pele humana. 

DIMENSÃO DE CADA PLACA EM EVA  - 2M (C) x 1M (L) x 40 MM (A) 

COR AMARELA = 32 PLACAS 

COR AZUL = 66 PLACAS 

4 06 UN BACKSTROKE START WEDGE – SAÍDA PARA O NADO COSTA 

Brackstroke Start, equipamento para auxiliar na saída do nado costas 

5 500 UN 
BAMBOLÊS 

Fabricado em plástico rígido, cores diversas. Matéria prima virgem                                                                                                    

- Medida – 60 x 60 x 2 

6 150 UN 

BANDEIROLA DE VIRADA DO NADO COSTA 
Bandeirola sinalizadora de virada do nado costas PERSONALIZADA nas cores 
oficiais da FEAC. 
Tamanho 20 x 30 x 0,03 cm 

7 120 UN 

BLOCO DE YOGA em EVA – densidade dura (bloco mais pesado) 

Modelo: EVA – Medida: 22cm x 12cm x 8cm 

Peso aproximado: 500 gr 

8 40 UN 
BOLA ESPECÍFICA PARA GINÁSTICA RÍTMICA 

Fabricada em resina atóxico e aroma. Bico de ar com sistema de válvula e pino 

na cor preta. Fabricado em conformidade com as normas da FIG de 300g 
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9 40 UN 

BOLA ESPECÍFICA PARA GINÁSTICA RÍTMICA 

Fabricada em resina atóxico e aroma. Bico de ar com sistema de válvula e pino 

na cor preta. Fabricado em conformidade com as normas da FIG de 400g 

10 500 UN 

BOLA DE INICIAÇÃO Nº 10 

Confeccionada em borracha 

Tamanho: 10 

Material: borracha 

Circunferência: 180 a 200g 

Câmara Airbility (Feita com borracha butílica, possui sistema de 

balanceamento, com ótima resistência à retenção de ar. A válvula é composta 

de borracha natural e sintética. O miolo é autolubrificado, removível e não 

envelhece. Além disso a vedação é altamente resistente a diferentes condições 

climáticas e deformações mecânicas). 

Miolo Slip System Removível e Lubrificado 

11 

cota 

reservada 

25% 

100 UN 

BOLA DE BASQUETE FEMININO 6.8 

Material microfibra e poliuretano e matrizada; 

Miolo slip system removível e lubrificado; 

Peso 550 – 570 gr; 

Circunferência 75 – 77cm 

12 60 UN 

BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO FEMININO INFANTIL Nº 4 

Peso: 360 – 390g 

Circunferência: 64 – 66 cm 

Gomos: 32 

Laminado: Microfibra 

Construção: Costurada a mão 

Câmara: Airbility (Feita com borracha butílica, sistema de balanceamento, 

ótima resistência à retenção de ar.  

A válvula é composta de borracha natural e sintética. 

Miolo: Slip System Removível e Lubrificado 

13 30 UN 

BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO FEMININO Nº 5 

Peso: 430g 

Composição: PVC 

Gomos: 32 

Dimensão: 21 cm (D) 

Construção: Com costura 

Câmara: Butil 

Miolo: Slip System 

14 

cota 

reservada 

350 UN 

BOLA DE FUTEBOL OFICIAL DE CAMPO 

Material Micro Power 

Câmara: airbility 

Peso: 410 – 450g 
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25% Miolo: Slip System – removível e lubrificado 

32 gomos, de acordo com as regras da modalidade 

15 120 UN 

BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO 

S11 R1 macia, alta durabilidade e 0% de absorção de água, maior precisão 

Material: PU 

Peso: 410 – 450g 

Gomos: 14 

Câmara: airbility 

Miolo: Cápsula SIS 

16 50 UN 

BOLA DE FUTSAL 

Confeccionada com PU ULTRA, 100% ULTRA, acabamento a base de 

poliuretano (PU), importado e revestimento externo metalizado/tecnologia 

termotec, com 8 gomos, os gomos são termo fundidos, com 0% de absorção 

de água/ câmara arbility, para maior retenção de ar/ miolo slip system, 

removível e lubrificado 

Circunferência: 62,5 a 63,5 cm 

Miolo: Slip System – removível e lubrificado 

Peso aproximado: 410 a 430 g 

17 

cota 

reservada 

25% 

150 UN 

BOLAS DE FUTSAL 

Produzida em poliuretano laminado - a peça apresenta 11 gomos sem costura, 

ligados através da tecnologia Termotec, que oferece formato 100% esférico, 

com 0% absorção de água, alta durabilidade e maciez extra. O miolo é Slip 

System removível e a câmara é lubrificada e substituível e traz o sistema 

Capsula Sis, que isola a agulha, garantindo ótima resistência à retenção de ar 

Composição: Poliuretano Laminado 

Costura: Não 

Origem: Nacional 

Câmara: Airbility 

Gomos: 11 

Tecnologia: Termotec e Capsula Sis 

Circunferência: 60 - 62 cm 

Miolo: Slip System - removível e lubrificado 

Peso aproximado: 360 - 380 g 

18 120 UN 

BOLA DE HANDEBOL 

Para iniciação H1 com câmara de látex dimensionalmente estável para 

excelente retorno com baixa perda de ar 

Material – PRÓ 

Tecnologia: Costurado a mão 

Tamanho: 1 

Circunferência: 54 – 58 cm 

Peso: 325 – 425g 

Nível: Semi Profissional 
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19 120 UN 

BOLA DE HANDEBOL FEMININO H2L 

Pressão 6 libras;  

Tamanho feminino com 32 gomos 

Câmara: Airbility (borracha butílica, sistema de balanceamento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Miolo: autolubrificado, removível e não envelhece, vedação altamente 

resistente 

Tecnologia: Costurada PRÓ ultra grip 

Circunferência: 54 - 56 cm 

Peso: 325 - 400g 

20 120 UN 

BOLA DE HANDEBOL MASCULINO H3L 

Pressão 6 libras 

Tamanho masculino com 32 gomos 

Câmara: Airbility 

Miolo: Slip System removível  e lubrificado, marca KEMPA, conforme exigência 

da Federação Paulista de Handebol 

Tecnologia: Costurada PRÓ ultra grip 

Circunferência: 58 - 60 cm 

Peso: 425 - 475g 

21 300 UN 

BOLA DE TÊNIS DE MESA 

3 estrelas, 

Cor: branca 

Material: plástico 

Modelo: competição 

Medidas: 40 mm 

22 

cota 

reservada 

25% 

120 UN 

BOLA DE VOLEIBOL 8.0 

Câmara: Airbility 

Miolo: Slip System removível e lubrificado 

Tecnologia: Construção Matrizada; 

Material Microfibra 

Circunferência: 65 – 67 cm 

Peso: 260 - 280g 

23 100 UN 

BOLA DE VOLEI DE PRAIA 

Miolo: Cápsula SIS 

Câmara: 6D 

Laminado: Microfibra 

Camada interna: Neogel 

12 gomos 

Construção: Termotec 

Peso: 260 - 280G 

Circunferência: 66 - 68 cm 

24 02 UN 
BOLSA TÉRMICA 

Pode ser usada quente ou fria desde - 15°C até + 80°. Flexível, não tóxica e 

reutilizável, pode ser aquecida em micro-ondas e águas quentes e resfriada em 
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geladeiras e freezers. 

25 60 UN 

BOMBA PARA ENCHER BOLA 

Bomba de ar doublê action, ideal para inflar bolas, possui sistema de dupla 

ação, inflando assim os dois sentidos do movimento, confeccionada em 

Polipropileno, translúcido de alta resistência. Possui uma mangueira flexível 

para facilitar o ajuste. Contém 1 bomba e 2 agulhas (uma no reservatório junto 

a alavanca). 

26 01 UN CAIXA TÉRMICA de plástico de 20 litros 

27 20 UN 

CALIBRADOR DE BOLA DIGITAL 

Possui painel digital e medição nas unidades em libras/pol.; metal 

emborrachado, 1 calibrador e 2 agulhas;  precisão: +- 1 da escala; resolução: 

0.05 libras/pol.; escala: 0.05 a 19.95 libras/pol.; temperatura operacional: -10C 

a 40C 

28 02 UN 

CAPA TÉRMICA FLUTUANTE para cobertura de piscina 

Capa térmica para manutenção da temperatura da piscina com 30,0 metros x 

8,0 metros 

29 01 UN CARRINHO DE SUPERMERCADO GRANDE PARA CARREGAR BOLAS 

30 80 MTS 
CORDA PARA FIXAÇÃO DAS BANDEIROLAS 

Corda de nylon com espessura de 0,5cm 

31  50 UN 

CINTO DUPLO DE TRAÇÃO BÁSICO 

Contém dois cinturões anatômicos, conectados entre si por 4 elásticos de alta 

intensidade de resistência. Comprimento em descanso de 65 cm, alongando 

até 2,1m 

32 100 UN 

CINTO DE ALONGAMENTO para prática de Yoga 

Tamanho: 200 X 3,3cm 

Peso: aproximadamente 200g 

Composição: algodão 

Comprimento ajustável através da fivela deslizante 

NÃO ELÁSTICO - COR PRETO 

33 540 UN 

CONES PARA AGILIDADE 

Cones de 23 cm de altura – coloridos 

Material PVC - Flexível 

34 

cota 

reservada 

25% 

230 UN 

CONES PARA SINALIZAÇÃO 

Fabricado em polietileno semiflexível, com 75 cm de altura, com 2 ou 3 fitas 

adesivas refletivas, com rebaixo individual para proteção das mesmas. 

Possui orifício para encaixe de Pisca de advertência externo (sinalizador 

noturno) e passagem de correntes e fitas. 

Base quadrada em polímetro; Borracha Maciça 40cm x 40 cm, na cor preta ou 

laranja. 

Material: PVC 
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Peso do cone 1,5 kg e com enchimento de areia 4,0 kg 

35 

cota 

reservada 

25% 

500 UN 

COLCHONETES 

Material externo: courvin costurado e selado, fácil de limpar e impermeável. 

Material interno: espuma homogênea com espessura de 3 cm Dimensões: 

1,00m x 0,60m x 3cm (C x L x A) 

36 90 UN 

CORDA ELÁSTICA 

Material: Látex e Nylon com manoplas revestidas de Espuma Medida: 120 cm 

de comprimento 

37 40 UN 
CORDAS 100% DE NYLON PARA GINÁSTICA RÍTMICA  

3 metros de comprimento e 9 mm de diâmetro 

 38 220 UN 

CORDA PARA PULAR 

Composição: Plástico e silicone de alta resistência 

Material: PVC 

Peso: 240 g 

Dimensões: 3,00 m - Ajustável 

39 06 PAR 

COTOVELEIRA  

Alta qualidade, design anatômico . Indicada para compressão têxtil: 37% 

algodão, 33% polipropileno, 18% elastodieno, 12% poliéster. 

Tecido externo: 90% poliamida, 10% elastano. 

Gênero: unissex  

Composição: material têxtil com espuma em EVA 

40 500 UN 

CHAPÉU CHINÊS 

Dobrável de polímero siliconado, flexível e durável 

Dimensões 19 x 19 x 5 ( C x L x A) - Peso 30 gr 

41 10 UN 

CRONÔMETRO DE MÃO 

Com display de três linhas de duração, cumulativa e tempos parciais. O 

cronômetro eletrônico com memória de 100 a 500 voltas, tela grande de LCD, 

com mostrador de 3 linhas, contagem regressiva, função ritmo com intervalos 

de ritmos selecionáveis, formato de hora 12/24, bateria de lítio, estrutura à 

prova de água e iluminação. Mostra ano, mês, data, semana, hora, minutos e 

segundos, com precisão de 1/100 segundos 

42 02 UN 
CRONÔMETRO DE PISCINA 

Cronômetro de borda para piscina tamanho grande com pé  

43 36 UN 

DISCO DE EQUILÍBRIO INFLÁVEL 

Inflável 

Dimensões: 34 x 34 x 07 

Suporta até 200 kg 
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Superfície antiderrapante 

Material: PVC origem importado 

44 02 UN 
ESCADA PARA ENTRADA E SAÍDA DA PISCINA 

Escada com 5 degraus em inox, corrimão e borracha de encosto 

45 50 UN 

ESCADA PARA AGILIDADE PARA TREINAMENTO 

Dobrável: Sim 

Lavável: Sim 

Outros: 10 degraus de EVA 

Material: Nylon e EVA 

Dimensões: 500 x 50 x 0,2 cm (C x L x A) 

46 500 UN 

ESPAGHET para natação e hidroginástica 

Feito em espuma ethafoan (spaghet), formato cilíndrica, medindo 1,60 de 

comprimento, em diversos cores 

47 120 UN 

ESTACAS DE AGILIDADE 

Em polietileno, PCV rígido, medindo 1,60 de altura, a haste é desmontável em 

duas partes, com base removível, possui válvula simples e eficaz que oferece a 

opção de ser preenchida de areia ou cascalho 

48 15 KIT 
ESTICADORES DE RAIA – KIT 

Esticador de raia com mola e gancho. 

49 80 UN ESTILETE INFANTIL ESPECÍFICO PARA GINÁSTICA RÍTMICA 

De fibra com 45 cm e com girador 

50 16 UN 

EXTENSOR COM CINTO PARA PISCINA – nado estacionado 

Elástico de Nado estacionado com Extensor 

Elástico de 2 metros tensão média 8 mm 

Cinto com regulagem de cintura: 66 a 135 cm 

Extensor com regulagem: 10 cm a 6 metros 

Intensidade Média - 8 un. 

Intensidade Forte - 8 Un. 

51 30 UN 
FITA DE CETIM ESPECÍFICA PARA GINÁSTICA RÍTMICA 

3 metros de comprimento e com 5 cm de largura 

52 30 UN 
FITA DE CETIM ESPECÍFICA PARA GINÁSTICA RÍTMICA  

4 metros de comprimento e com 5 cm de largura 

53 30 UN 
FITA DE CETIM ESPECÍFICA PARA GINÁSTICA RÍTMICA  

5 metros de comprimento e com 5 cm de largura 
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54 06 PAR 

JOELHEIRA 

Tecido elástico anatômico. 

Confeccionada com elástico resistente e algodão, possui sistema Full Protec, 

Composta com 90% em poliéster e 10% em elastodieno, avanço lateral da 

espuma e espuma expandida de alto impacto. 

55 30 JOGO 
JOGO DE ARGOLAS PARA NATAÇÃO (Brinquedo para afundar) Jogo com 4 

peças de 18 cm de diâmetro 

56 30 JOGO 
JOGO DE PINO PARA NATAÇÃO (Brinquedo para afundar) 

Jogo com 6 peças de 20 cm de comprimento 

57 10 PAR 

LUVAS FUTSAL 

Palma SG (3mm) - Uma palma leve e confortável, com grande poder de 

aderência: o composto SG oferece alta performance. Corte negativo (Surround 

Short Cut - na versão meio-dedo, com todas as costuras no interior das luvas.  

58 50 PAR 

MAÇAS ESPECÍFICAS PARA GINÁSTICA RÍTMICA – INFANTIL Maças infantis com 

pescoço e cabeça de PVC e corpo de borracha, conectáveis, de 35 a 40 cm de 

comprimento 

59 

cota 

reservada 

25% 

05 UN 
MESA DE TÊNIS DE MESA OFICIAL 

Conforme especificações da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa 

60 20 UN 

MINI-BAND 

Faixas elásticas circulares 

Material: latex 

Medidas: 25 x 5 x 0,65cm tensão média 

61 20 UN 

MINI JUMP OU CAMA ELÁSTICA 

Dimensões da Lona: 75 cm de diâmetro 

Dimensões da Mola: 8 cm 

Quantidade de Molas: 32 

Quantidade de pés: 5 

Capacidade de peso: 150 kg 

Peso do Jump: Aproximadamente 8 kg 

Cor da Lona: Preto 

Estrutura: Aço Carbono 

Medidas: 100cm x 100cm x 20cm (CxLxA) 

Lona: Sannet 2000 fios de alta resistência 

62 16 PAR 

NADADEIRAS TRAYNING DE SILICONE COM CALCANHAR FECHADO E ABERTURA 

FRONTAL 

Pala: curta 

Calçadeira (calcanhar): fechado para maior estabilidade 

Abertura frontal 

Material: Silicone 
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Leve e flexível 

Tamanho: 37/38 = 4 pares 

Tamanho: 39/40 = 4 pares 

Tamanho: 41/42 = 4 pares 

Tamanho: 43/44 = 4 pares 

63 12 PAR 

NADADEIRA PÉ DE PATO PEITO FINIS POSITIVE DRIVE  

Lâmina elíptica (PALA ELÍPTICA) curta e larga, única para gerar propulsão 

Nadadeira de silicone para nado peito, usada para melhorar a pernada 

Tamanho: P = 4 pares 

Tamanho: M = 4 pares 

Tamanho: G = 4 pares 

64 40 PAR 

PALMAR DIRIGIDO 

Indicado para treinos do nado crawl 

Palmar dirigido: 100% polipropileno 

Elástico: 100% Silicone 

Medidas aproximadas: 21 cm x 19 cm (comprimento x largura) Palmar dirigido 

tamanho P = 10 pares 

Palmar dirigido tamanho M = 10 pares 

Palmar dirigido tamanho G = 10 pares 

Palmar dirigido tamanho GG = 10 pares 

65 10 PAR 

PALMAR MEIA LUA  

Indicado para treinos do nado peito 

Conta com uma alça de dedo ajustável para um ajuste perfeito Palmar: 100% 

polipropileno 

Elástico: 100% Silicone 

Medidas aproximadas: 10 cm x 14 cm (comprimento x largura)  

66 18 PAR 

PARAQUEDAS OU PARACHUTES 

Para natação - tem formato de um paraquedas com o objetivo de encher de 

água e criar resistência 

Kit de paraquedas para natação: 

1 (um) cinto abdominal com fecho rápido forrado com tira de Neoprene para 

não machucar o nadador 

1 (uma) fita em tecido com mosquetão de nylon para prender o paraquedas 

3 (três) paraquedas P, M e G 

Medidas: 

Tamanho P - vermelho - 15 x 15 cm =  6 pares 

Tamanho M - amarelo - 20 x 20 cm = 6 pares 

Tamanho G - azul - 30 x 30 cm = 6 pares 

67 30 TUBO 

PETECA BADMINTON 

Peteca de nylon com saia amarela e base branca em cortiça 

Cor: amarela 

Velocidade: Média (faixa Azul) 

Tubo contendo 06 unidades 
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68 20 UN 

PLATAFORMA MODULAR PARA PISCINA 

Se fixa ao fundo por gravidade e tem um aumento de estabilidade devido as 

ventosas colocadas em cada uma das colunas. O produto é facilmente 

desmontável. 

Característica: material atóxico 

Medidas: 210 x 45 x 45 cm (C x L x A) 

69 300 UN 

PRANCHA PARA NATAÇÃO 

Em EVA maciço, emborrachado, colorido, resistente, atóxico e inodoro 

Medidas: Comprimento: 33cm 

Largura: 27 cm 

Espessura: 3 cm  

70 10 UN PRANCHETA em acrílico 

71 05 JOGO 

RAIAS QUEBRA ONDAS 

Raias quebra ondas com 25,00 metros cada nas cores oficiais da FEAC, sendo 

que as boias dos últimos 5,00 metros de cada lado em cores diferentes das 

boias do meio 

72 20 PAR 

RAQUETE PARA BADMINTON – INICIANTE 

Material: 100% fibra de carbono 

Peso: até 85 gramas 

GRIP: G1 (FINO) 

Ponto de equilíbrio: 290 mm (intermediário) 

Comprimento: até 675 mm 

Dureza do shaft: levemente flexível 

Tensão recomendada: 18 a 26 LBS 

73 60 PAR RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA - INICIANTE 

74 06  UN 

REDE OFICIAL PARA PRÁTICA DE BADMINTON 

Tamanho: 6,10 m x 0,70 m 

Malha: 2,00 cm 

Composição: Fio de poliamida torcido, banda superior em PVC e cabo de aço 

plastificado 

Cor: Marrom com fitas na cor branca 

75 20 JOGO 

REDE PARA BASQUETE OFICIAL CBB e NBB 

Material: Polipropileno (seda), confeccionada no fio 8mm, cor branca, 12 alças 

para fixação, altura 40 cm 

76 

cota 

reservada 

22 JOGO 
REDE DE FUTSAL 

Rede de futsal fio 8 - corda (reforçado) 
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25% 

77 20 JOGO 

REDE DE FUTEBOL DE CAMPO 

Modelo México (caixote) com trama Colméia, rede com fio polipropileno PP 

(seda), 4mm, sem nós, malha 8x8 cm, com recuo de 2 metros, com tratamento 

ultravioleta que garante maior durabilidade. 

Tamanho: 2,50 x 7,50 x 2,00 x 2,00 metros 

78 20 JOGO 

REDE DE HANDEBOL 

Confeccionada de seda Polipropileno com cortina 4m com 2,10 de altura, 
3,20m de comprimento, 60 cm de fundo superior e 1,00 m do fundo inferior 

79 20 UN 

REDE DE TÊNIS DE MESA COM SUPORTE 

Confeccionada em fio 1.8 mm torcido n cor preta em Politileno 100% virgem, 
com tratamento contra as ações do tempo (UV) Malha: 5 x 5 cm de diâmetro 
entre nós no formato quadrado Material: Lona de PVC superior Impermeável 
dublada com tripla costura e 6 cm de largura na cor branca. 

Saque Duplo: 33 cm de altura em toda extensão 

Dimensões: 1,08 m de altura x 12,80 metros de comprimento Cor: Preto 

80 20 UN 

REDE DE VOLEIBOL  

Oficial da Confederação Brasileira 
Medidas: 9,50 x 1,00m; fios de 2mm em polipropileno;10 x 10 cm, acabamento 
em lona 100% algodão dublada, com duas fixas de largura 5 cm; cor branca; 
com 10 gomos 

 81 20 UN 

REDE DE VÔLEI DE PRAIA 

Medidas: 8,50m x 1,00m, malha 5 x 5 ou 7 x 7; 

4 lonas emborrachadas com tratamento UV e reforço para evitar cortes do 
cabo de aço ou corda na cor azul, fio de 2,5mm; 4 esticadores em PVC rígido, 
reguladores e ganchos galvanizados 

82 20 UN 

RELÓGIO DIGITAL PARA XADREZ 

Relógio digital que apresente os seguintes tipos de controles de tempo: 

Sistema Nocaute 

Sistema Fischer (Tempo principal + acréscimo) 

Sistema Fischer (2 tempos de controle nocaute + acréscimo) 

Sistema Fischer (3 tempos de controle nocaute + acréscimo) 

Atraso (“Bronstein”)  
Indicador de número de jogadas realizadas 

Manual de programação para todos esses métodos 

Opções pré-programadas de tempo  

Alerta de som opcional 

Alerta quando esgotar o tempo de um dos lados 

Indicador de bateria fraca 

83 02 UN SARNEIGE PARA GINÁSTICA ARTÍSTICA 

Sarneige para ginástica 190 x 125 x 006 cm fabricado com espuma especial 
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aglomerada de alta densidade, revestido em lona vinílica de alta resistência, 
solda eletrônica nas emendas, contoneiras em couro e velcro nas laterais para 
uni-los 

84 15 UN SNORKEL FRONTAL – específico para treino de natação 

85 20 UN 
STEPS 

Material EVA para ginástica de 60 x 30 X 14cm 

86 160 PAR 
TORNOZELEIRA para hidroginástica 

Em EVA alças ajustáveis 33 x 18 x 3 cm - Peso 2 kg 

87 50 UN 
TOUCA DE SILICONE PARA NATAÇÃO 

Personalizado com as cores da FEAC - Tamanho único 

88 08 UN 
TRAÇÃO DUPLA PARA TREINAMENTO  

Conjunto composto por 2 cintos (duplos e reforçados) confeccionados em EVA, 

fechamento ajustável com velcro e 4 borrachas de látex de alta-tensão. 

89 02 UN 
TROCADOR DE VÁLVULA 

Trocador de válvula de bola/miolos removíveis 

90 10 UN BOLA OFICIAL DE FUTEBOL AMERICANO 

91 02 UN Corda Escalada Vertical 30 metros 32 mm Sisal Ecológica 

92 02 UN Corda para rapel estilo cordelete de 7 a 10 mm  

93 08 UN Colchão para queda em espuma medindo 3,0 x 1,90 x 0,30, revestido com 
lona vinílica azul, com solda eletrônica e tela para passagem de ar 

94 02 UN 
Colchão Plano inclinado tipo rampa, confeccionado com espuma especial D28 
revestido em lona vinílica de alta resistência KP1000, telas de nylon nas 
laterais para saída de ar, medindo 1,40 x 0,70 x40 x 0,05 

95 08 UN Capa para colchão gordo, medindo 3,00 x 1,90 x 0,30 em vinilona 

96 04 UN Colchonete protetor em U para trampolim Rheuter, confeccionado em 
espuma com revestimento em lona vinílica 

97 08 KIT 

02 Conjuntos de módulos de espumas para rampa. Confeccionado em lona 
vinílica, diversas formas de montar em espuma densidade acima de 28 
(considerando o valor de 4 peças 95cm x 85cm x 30cm e 4 peças 2,00cm x 
95cm x 30cm 

98 01 UN 

Modulo reforçado de espuma especial em forma elíptica, equipamento de 
treino, ideal para aprender brincadeiras de molas e movimentos flic flac. Flic 
Flac retorna automaticamente a sua posição inicial devido a distribuição de 
peso assimétrica, tamanho 1,16 x 80 x 99cm – altura do ginasta 1,60 cm – 
Dispositivo de treino destemido dos movimentos das mãos. Facilita 
assimétrica aos treinadores 
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99 01 UN 

Passadeira para corrida de salto. Medida 25,00 x 1,00m, com 
emborrachamento E.V.A Especial Soft de 16mm com memória soft, com 
amortecimento e retorno a sua lona original. Forração em carpete com 
espessura de 4mm na parte superior  

100 20 UN 

Colchão tipo sarneige confeccionado em espuma alta densidade, para 
pequenos saltos e rolamentos, recoberto em lona vinicula com velcro nas 
laterais para que possa se tornar um tablado ou esteira para treinamento, 
medindo 1,90  x 1,25 x 006cm  

101 04 UN 

Plinto Piramidal em madeira com 6 graduações, produzido com madeira 
naval, resistente, parte superior coberta com material antiderrapante, 
resistente a rasgos, acolchoamento do tampo em espuma, medindo 1,05 x 
0,90 x 1,20  

102 02 UN 

Plinto em formato piramidal, produzido em espuma de altura (D 28). 
Revestido em lona vinílica de alta resistência KP 1000, com saída de ar e solda 
eletrônica, com possibilidade de composição de várias estruturas sobrepostas. 
Ideal para o uso em atividades de recreação e iniciação na Ginástica Artística, 
medindo 1,20 altura x 1,20 comp x 90cm largura na base e 45 cm de largura 
no topo, formando 4 blocos de 30cm de altura cada, unidos por velcro  

103 01 UN 
Plinto de madeira em formato de mesa de salto, produzido em madeira naval 
de 20mm com reforço na parte interna, coberto com tecido antiderrapante e 
espuma. Altura fixa de 90cm, com mesa de topo 100cm x 70cm 

104 02 UN 

Protetor em U para Trampolim em espuma aglomerada de alta densidade 
com microflocos AG – 100, revestido em lona vinílica confeccionado com 
laminado de PVC calandrado, reforçado com tecido de poliéster, totalmente 
impermeável 

105 01 UN Carpete para cobrir a pista de solo, 20m x 3,00 

106 02 UN Espaldares de madeira ou metal para alongamentos e exercícios específicos. 

107 01 UN 

Trampolim sistema Rheuter, com tampo de fibra, base de madeira, medindo 
1,20 mts, com 8 molas especiais espirais, cobertura em espuma de alta 
densidade e carpete antiderrapante, material oficial compatível com atletas 
de alto nível da equipe masculina 

108 01 UN 

Trave de equilíbrio modelo olímpica medindo 5,0 mts de comprimento, com 
regulagens oficiais, cobertura de material antiderrapante, ancoramento 
central, madeira balizada, suportes metálicos torneados para proporcionar 
rigidez total. Modelo de competição  

109 01 UN 

Trave de equilíbrio tamanho médio medindo 5,0 mts de comprimento, com 
regulagens oficiais, cobertura de material antiderrapante, ancoramento 
central, madeira balizada, suportes metálicos torneados para proporcionar 
rigidez total. Modelo de competição  

(*) Quantidade estimada para um período de 12 meses. 

2 – JUSTIFICATIVA 

2.1 – Trata-se de materiais esportivos que serão utilizados nas escolinhas de iniciação esportiva 

e equipes de alto rendimento sob a gestão da Fundação Esporte, Arte e Cultura. 
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3 – CONDIÇÕES COMERCIAIS 

3.1 – A empresa licitante deverá encaminhar para a Fundação de Esporte, Arte e Cultura uma 

amostra dos seguintes itens: 01 a 23, 25, 27, 30 a 41, 43, 45, 46, 49 a 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 

72,73, 82, 84, 86, 87, 89, 90 no prazo de 3 dias, para julgamento e aprovação pela Comissão de 

Avaliação. Os demais itens, inclusive materiais da ginástica artística (item 91 a 109), deverão ser 

apresentados por catálogo ilustrativo/folder, relativo ao material cotado e/ou equipamento, sem 

emendas ou rasuras, identificando corretamente o produto cotado (marca, código, modelo, etc) 

sem deixar dúvidas por ocasião da análise técnica. As amostras deverão ser entregues na Avenida 

Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550 – 4º andar – Franca/SP – CEP: 14.403-125 e os 

catálogos ilustrativos/folder enviados para o e-mail feacfranca@franca.sp.gov.br e 

comprasfeac@franca.sp.gov.br 

3.2 – As amostras deverão ser acompanhadas de um Termo de Entrega em 02 (duas) vias. No 
termo de entrega deverá constar a quantidade de produtos apresentados; a razão social da 
proponente; endereço completo; número do telefone; o número do Edital; além de outras 
indicações que a Licitante entender como relevantes para caracterização e individualização das 
amostras apresentadas. As amostras deverão conforme condições estipuladas no Memorial 
Descritivo e apresentadas da forma como serão produzidas e conter a etiqueta de identificação 
do fabricante, composição da matéria-prima e tamanho. 
 
3.3 – As amostras e/ou catálogo/folder serão analisadas pela Comissão de Avaliação, 
obedecendo aos critérios e descrições elencadas no memorial descritivo, que emitirá parecer 
sobre os mesmos, devendo ser desclassificada aquela empresa cuja amostra não for aprovada 
pela Comissão (correto) 
 
3.4 – As amostras analisadas pela Comissão ficarão arquivadas e serão utilizadas como parâmetro 
de comparação com o produto a ser entregue pela empresa vencedora. Porém a aprovação da 
amostra não impede que a Contratante rejeite, total ou parcialmente, o produto que não for 
entregue de acordo com as especificações constantes do Anexo – Memorial Descritivo do Edital, 
ficando a cargo da licitante todas as despesas resultantes. 
 

3.5 – O produto estará disponível na sede da Contratante após a homologação do certame, 

devendo ser retirado pela empresa responsável sem nenhum custo para a CONTRATANTE. Caso 

não seja retirado as amostras no prazo de 30 (trinta) dias o mesmo será utilizado pela Contratante 

3.6 – Local da entrega: os produtos solicitados deverão ser entregues nos locais informados pela 

Contratante, colocando a empresa os horários e demais informações necessárias de acordo com 

a necessidade de cada evento. 

3.7 – Prazo de entrega: deverão ser colocados à disposição da Contratante no dia, hora e local 

informados, todos os produtos solicitados. 

4 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

4.1 – Fornecer o Objeto da Licitação, dar garantia, cumprir os prazos estabelecidos na proposta, 

contados a partir da data da assinatura do contrato. 

4.1.1 – Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao Objeto da Licitação a si adjudicado; 
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4.1.2 – Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

4.1.3 – Pagamento de todos os encargos sociais, previdenciários ou securitárias e trabalhistas 

despesas financeiras e administrativas, contribuições, seguros, impostos e taxas, inclusive multas 

que por ventura sobrevier sobre o contrato; 

5 – OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO: 

5.1 – Comunicar imediatamente à Contratada as irregularidades manifestadas na execução do 

contrato, informando, após, à Contratante tal providência; 

5.1.1 – Fiscalizar a execução do contrato, informando à Contratante para fins de supervisão; 

5.1.2 – Os pagamentos serão efetuados, exclusivamente por meio de créditos em conta bancária 

em nome da licitante adjudicada, mediante apresentação de nota fiscal dos produtos ou serviços. 

A Contratante não se responsabilizará por outro tipo de cobrança. 

5.1.3 – Para efeito de contagem de prazo para pagamento pela Contratante será considerado o 

carimbo e data de entrada da Nota Fiscal nas Divisões competentes. Deste modo, a Nota Fiscal 

será paga após 30 (trinta) dias da data de entrada e carimbo da Divisão recebedora. 

6 – ORIENTAÇÕES GERAIS: 

6.1 – A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços nas formas determinadas. 

6.2 – Os produtos necessários deverão ser apresentados e atender as especificações contidas 

neste Termo de Referência. 

6.3 – A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento e/ou serviço executado 

em desacordo com este Termo de Referência. 

6.4 – A Contratada responsabilizar-se-á integralmente pela manutenção, guarda e vigilância dos 

materiais e equipamentos utilizados. 

6.5 – A Contratada fornecerá toda a supervisão, direção técnica e administrativa e mão de obra 

qualificada necessária à execução dos serviços contratados, bem como todos os materiais e 

equipamentos ofertados em sua proposta comercial. 

6.6 – A Contratada facilitará, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da fiscalização da 

CONTRATANTE, promovendo o fácil acesso aos serviços em execução e atendendo prontamente 

as observações, exigências, recomendações técnicas e administrativas por ela apresentadas. 

6.7 – A Contratada providenciará a retirada imediata de qualquer empregado seu, cuja 

permanência seja considerada inconveniente ou inadequada para a prestação dos serviços. 

6.8 – A Contratada indicará o responsável técnico pela execução dos serviços contratados e o 

preposto que o representará na prestação dos referidos serviços, para receber as instruções, bem 

como propiciar à equipe de fiscalização da CONTRATANTE, toda a assistência e facilidade 
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necessárias ao bom e adequado cumprimento e desempenho de suas tarefas. 

6.9 – A CONTRATANTE esclarecerá toda e qualquer dúvida que lhe seja apresentada pela 

Contratada, no tocante à execução dos serviços, objeto deste Termo de Referência. 

6.10 – Os atendimentos deverão ocorrer nas datas, horários e locais supracitados, correndo por 

conta da Contratada todas as despesas decorrentes de transporte, montagem, desmontagem, 

operação, acompanhamento, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, mão de obra, taxas e outras 

que por ventura venham a incidir na referida execução. 

6.11 – A Contratada deverá também se responsabilizar por seguro contra incêndio, roubo, 

acidentes que porventura possam ocorrer com equipe, equipamentos e terceiros, isentando a 

CONTRATANTE de qualquer indenização ou ressarcimento. 

6.12 – A Contratada será responsável pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato. Não exclui ou reduz essa 

responsabilidade à fiscalização efetuada pela CONTRATANTE. 

6.13 – A Contratada responderá civil e criminalmente pela atuação de seus profissionais. 

6.14 – A Contratada responderá civil e criminalmente pela segurança dos equipamentos, ficando 

ainda responsável por todas as medidas de segurança para devida liberação junto aos órgãos 

fiscalizadores. 
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CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 

PROCESSO Nº 015/2021 

ANEXO V 

 

ESTIMATIVA DE PREÇO 

 

1. OBJETO: 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ESCOLINHAS DE 

INICIAÇÃO ESPORTIVA E EQUIPES DE ALTO RENDIMENTO SOB GESTÃO DA FEAC.  

A presente Licitação tem por objeto a implantação do Registro de Preços pelo prazo de 12 (doze) 

meses para eventual e futura aquisição de materiais esportivos. 

ITEM QTD UN DESCRIÇÃO COMPLETA DOS MATERIAIS ESPORTIVOS 

PREÇO 

MÉDIO 

UNITÁRIO  

R$ 

PREÇO 

MÉDIO 

TOTAL  

R$ 

1 40 UN 
ARCO ESPECÍFICO PARA GINÁSTICA RÍTMICA de PVC 

com 60 cm de diâmetro  
R$ 41,17 R$ 1.646,80 

2 40 UN ARCO ESPECÍFICO PARA GINÁSTICA RÍTMICA de PVC 

com 70 cm de diâmetro 
R$ 41,17 R$ 1.646,80 

3 03 ÁREA 

ÁREA DE TATAME PARA JUDÔ 

Confeccionado dentro das normas técnicas definidas 

pela Confederação Brasileira de Judô, placas com 

tecnologia para absorção de impacto, além de película 

de silicone que elimina queimaduras quando o 

material é submetido ao atrito com a pele humana. 

DIMENSÃO DE CADA PLACA EM EVA  - 2M (C) x 1M 

(L) x 40 MM (A) 

COR AMARELA = 32 PLACAS 

COR AZUL = 66 PLACAS 

R$ 27.076,33 R$ 81.228,99 

4 06 UN 

BACKSTROKE START WEDGE – SAÍDA PARA O NADO 

COSTA 

Brackstroke Start, equipamento para auxiliar na saída 

do nado costas 

R$ 1.652,08 R$ 9.912,48 

5 500 UN 

BAMBOLÊS 

Fabricado em plástico rígido, cores diversas. Matéria 

prima virgem                                                                                                    

- Medida – 60 x 60 x 2 

R$ 3,25 R$ 1.625,00 

6 150 UN 

BANDEIROLA DE VIRADA DO NADO COSTA 
Bandeirola sinalizadora de virada do nado costas 
PERSONALIZADA nas cores oficiais da FEAC. 
Tamanho 20 x 30 x 0,03 cm 

R$ 7,04 R$ 1.056,00 
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7 120 UN 

BLOCO DE YOGA em EVA – densidade dura (bloco 
mais pesado) 

Modelo: EVA – Medida: 22cm x 12cm x 8cm 

Peso aproximado: 500 gr 

R$ 37,37 R$ 4.484,40 

8 40 UN 

BOLA ESPECÍFICA PARA GINÁSTICA RÍTMICA 

Fabricada em resina atóxico e aroma. Bico de ar com 

sistema de válvula e pino na cor preta. Fabricado em 

conformidade com as normas da FIG de 300g 

R$ 55,83 R$ 2.233,20 

9 40 UN 

BOLA ESPECÍFICA PARA GINÁSTICA RÍTMICA 

Fabricada em resina atóxico e aroma. Bico de ar com 

sistema de válvula e pino na cor preta. Fabricado em 

conformidade com as normas da FIG de 400g 

R$ 54,17 R$ 2.166,80 

10 500 UN 

BOLA DE INICIAÇÃO Nº 10 

Confeccionada em borracha 

Tamanho: 10 

Material: borracha 

Circunferência: 180 a 200g 

Câmara Airbility (Feita com borracha butílica, possui 

sistema de balanceamento, com ótima resistência à 

retenção de ar. A válvula é composta de borracha 

natural e sintética. O miolo é autolubrificado, 

removível e não envelhece. Além disso a vedação é 

altamente resistente a diferentes condições climáticas 

e deformações mecânicas). 

Miolo Slip System Removível e Lubrificado 

R$ 36,83 R$ 18.415,00 

11 

cota 

reservada 

25% 

100 UN 

BOLA DE BASQUETE FEMININO 6.8 

Material microfibra e poliuretano e matrizada; 

Miolo slip system removível e lubrificado; 

Peso 550 – 570 gr; 

Circunferência 75 – 77cm 

R$ 379,17 R$ 37.917,00 

12 60 UN 

BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO FEMININO INFANTIL 

Nº 4 

Peso: 360 – 390g 

Circunferência: 64 – 66 cm 

Gomos: 32 

Laminado: Microfibra 

Construção: Costurada a mão 

Câmara: Airbility (Feita com borracha butílica, sistema 

de balanceamento, ótima resistência à retenção de ar.  

A válvula é composta de borracha natural e sintética. 

Miolo: Slip System Removível e Lubrificado 

R$ 84,50 R$ 5.070,00 
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13 30 UN 

BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO FEMININO Nº 5 

Peso: 430g 

Composição: PVC 

Gomos: 32 

Dimensão: 21 cm (D) 

Construção: Com costura 

Câmara: Butil 

Miolo: Slip System 

R$ 84,50 R$ 2.535,00 

14 

cota 

reservada 

25% 

350 UN 

BOLA DE FUTEBOL OFICIAL DE CAMPO 

Material Micro Power 

Câmara: airbility 

Peso: 410 – 450g 

Miolo: Slip System – removível e lubrificado 

32 gomos, de acordo com as regras da modalidade 

R$ 200,41 R$ 70.143,50 

15 120 UN 

BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO 

S11 R1 macia, alta durabilidade e 0% de absorção de 

água, maior precisão 

Material: PU 

Peso: 410 – 450g 

Gomos: 14 

Câmara: airbility 

Miolo: Cápsula SIS 

R$ 189,58 R$ 22.749,60 

16 50 UN 

BOLA DE FUTSAL 

Confeccionada com PU ULTRA, 100% ULTRA, 

acabamento a base de poliuretano (PU), importado e 

revestimento externo metalizado/tecnologia 

termotec, com 8 gomos, os gomos são termo 

fundidos, com 0% de absorção de água/ câmara 

arbility, para maior retenção de ar/ miolo slip system, 

removível e lubrificado 

Circunferência: 62,5 a 63,5 cm 

Miolo: Slip System – removível e lubrificado 

Peso aproximado: 410 a 430 g 

R$ 195,00 R$ 9.750,00 

17 

cota 

reservada 

25% 

150 UN 

BOLAS DE FUTSAL 

Produzida em poliuretano laminado - a peça 

apresenta 11 gomos sem costura, ligados através da 

tecnologia Termotec, que oferece formato 100% 

esférico, com 0% absorção de água, alta durabilidade 

e maciez extra. O miolo é Slip System removível e a 

câmara é lubrificada e substituível e traz o sistema 

Capsula Sis, que isola a agulha, garantindo ótima 

resistência à retenção de ar 

Composição: Poliuretano Laminado 

R$ 268,67 R$ 40.300,50 
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Costura: Não 

Origem: Nacional 

Câmara: Airbility 

Gomos: 11 

Tecnologia: Termotec e Capsula Sis 

Circunferência: 60 - 62 cm 

Miolo: Slip System - removível e lubrificado 

Peso aproximado: 360 - 380 g 

18 120 UN 

BOLA DE HANDEBOL 

Para iniciação H1 com câmara de látex 

dimensionalmente estável para excelente retorno 

com baixa perda de ar 

Material – PRÓ 

Tecnologia: Costurado a mão 

Tamanho: 1 

Circunferência: 54 – 58 cm 

Peso: 325 – 425g 

Nível: Semi Profissional 

R$ 151,67 R$ 18.200,40 

19 120 UN 

BOLA DE HANDEBOL FEMININO H2L 

Pressão 6 libras;  

Tamanho feminino com 32 gomos 

Câmara: Airbility (borracha butílica, sistema de 

balanceamento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Miolo: autolubrificado, removível e não envelhece, 

vedação altamente resistente 

Tecnologia: Costurada PRÓ ultra grip 

Circunferência: 54 - 56 cm 

Peso: 325 - 400g 

R$ 211,15 R$ 25.350,00 

20 120 UN 

BOLA DE HANDEBOL MASCULINO H3L 

Pressão 6 libras 

Tamanho masculino com 32 gomos 

Câmara: Airbility 

Miolo: Slip System removível  e lubrificado, marca 

KEMPA, conforme exigência da Federação Paulista de 

Handebol 

Tecnologia: Costurada PRÓ ultra grip 

Circunferência: 58 - 60 cm 

Peso: 425 - 475g 

R$ 303,33 R$ 36.399,60 

21 300 UN 

BOLA DE TÊNIS DE MESA 

3 estrelas, 

Cor: branca 

Material: plástico 

R$ 51,46 R$ 15.438,00 
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Modelo: competição 

Medidas: 40 mm 

22 

cota 

reservada 

25% 

120 UN 

BOLA DE VOLEIBOL 8.0 

Câmara: Airbility 

Miolo: Slip System removível e lubrificado 

Tecnologia: Construção Matrizada; 

Material Microfibra 

Circunferência: 65 – 67 cm 

Peso: 260 - 280g 

R$ 357,50 R$ 42.900,00 

23 100 UN 

BOLA DE VOLEI DE PRAIA 

Miolo: Cápsula SIS 

Câmara: 6D 

Laminado: Microfibra 

Camada interna: Neogel 

12 gomos 

Construção: Termotec 

Peso: 260 - 280G 

Circunferência: 66 - 68 cm 

R$ 287,08 R$ 28.708,00 

24 02 UN 

BOLSA TÉRMICA 

Pode ser usada quente ou fria desde - 15°C até + 80°. 

Flexível, não tóxica e reutilizável, pode ser aquecida 

em micro-ondas e águas quentes e resfriada em 

geladeiras e freezers. 

R$ 103,80 R$ 207,60 

25 60 UN 

BOMBA PARA ENCHER BOLA 

Bomba de ar doublê action, ideal para inflar bolas, 

possui sistema de dupla ação, inflando assim os dois 

sentidos do movimento, confeccionada em 

Polipropileno, translúcido de alta resistência. Possui 

uma mangueira flexível para facilitar o ajuste. Contém 

1 bomba e 2 agulhas (uma no reservatório junto a 

alavanca). 

R$ 41,17 R$ 2.470,20 

26 01 UN CAIXA TÉRMICA de plástico de 20 litros 
R$ 94,93 R$ 94,93 

27 20 UN 

CALIBRADOR DE BOLA DIGITAL 

Possui painel digital e medição nas unidades em 

libras/pol.; metal emborrachado, 1 calibrador e 2 

agulhas;  precisão: +- 1 da escala; resolução: 0.05 

libras/pol.; escala: 0.05 a 19.95 libras/pol.; 

temperatura operacional: -10C a 40C 

R$ 252,08 R$ 5.041,60 

28 02 UN 

CAPA TÉRMICA FLUTUANTE para cobertura de 

piscina 

Capa térmica para manutenção da temperatura da 

piscina com 30,0 metros x 8,0 metros 

R$ 7.041,67 R$ 14.083,34 
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29 01 UN 
CARRINHO DE SUPERMERCADO GRANDE PARA 

CARREGAR BOLAS 
R$ 1.059,67 R$ 1.059,67 

30 80 MTS 
CORDA PARA FIXAÇÃO DAS BANDEIROLAS 

Corda de nylon com espessura de 0,5cm 
R$ 22,70 R$ 1.816,00 

31  50 UN 

CINTO DUPLO DE TRAÇÃO BÁSICO 

Contém dois cinturões anatômicos, conectados entre 

si por 4 elásticos de alta intensidade de resistência. 

Comprimento em descanso de 65 cm, alongando até 

2,1m 

R$ 713,38 R$ 35.669,00 

32 100 UN 

CINTO DE ALONGAMENTO para prática de Yoga 

Tamanho: 200 X 3,3cm 

Peso: aproximadamente 200g 

Composição: algodão 

Comprimento ajustável através da fivela deslizante 

NÃO ELÁSTICO - COR PRETO 

R$ 55,90 R$ 5.590,00 

33 540 UN 

CONES PARA AGILIDADE 

Cones de 23 cm de altura – coloridos 

Material PVC - Flexível 

R$ 9,21 R$ 4.973,40 

34 

cota 

reservada 

25% 

230 UN 

CONES PARA SINALIZAÇÃO 

Fabricado em polietileno semiflexível, com 75 cm de 

altura, com 2 ou 3 fitas adesivas refletivas, com 

rebaixo individual para proteção das mesmas. 

Possui orifício para encaixe de Pisca de advertência 

externo (sinalizador noturno) e passagem de 

correntes e fitas. 

Base quadrada em polímetro; Borracha Maciça 40cm 

x 40 cm, na cor preta ou laranja. 

Material: PVC 

Peso do cone 1,5 kg e com enchimento de areia 4,0 kg 

R$ 187,00 R$ 43.010,00 

35 

cota 

reservada 

25% 

500 UN 

COLCHONETES 

Material externo: courvin costurado e selado, fácil de 

limpar e impermeável. 

Material interno: espuma homogênea com espessura 

de 3 cm Dimensões: 1,00m x 0,60m x 3cm (C x L x A) 

R$ 48,75 R$ 24.375,00 

36 90 UN 

CORDA ELÁSTICA 

Material: Látex e Nylon com manoplas revestidas de 

Espuma Medida: 120 cm de comprimento 
R$ 30,33 R$ 2.729,70 

37 40 UN 
CORDAS 100% DE NYLON PARA GINÁSTICA RÍTMICA  

3 metros de comprimento e 9 mm de diâmetro R$ 22,75 R$ 910,00 

 38 220 UN CORDA PARA PULAR 
R$ 32,50 R$ 7.150,00 
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Composição: Plástico e silicone de alta resistência 

Material: PVC 

Peso: 240 g 

Dimensões: 3,00 m - Ajustável 

39 06 PAR 

COTOVELEIRA  

Alta qualidade, design anatômico . Indicada para 

compressão têxtil: 37% algodão, 33% polipropileno, 

18% elastodieno, 12% poliéster. 

Tecido externo: 90% poliamida, 10% elastano. 

Gênero: unissex  

Composição: material têxtil com espuma em EVA 

R$ 38,57 R$ 231,42 

40 500 UN 

CHAPÉU CHINÊS 

Dobrável de polímero siliconado, flexível e durável 

Dimensões 19 x 19 x 5 ( C x L x A) - Peso 30 gr 
R$ 5,42 R$ 2.710,00 

41 10 UN 

CRONÔMETRO DE MÃO 

Com display de três linhas de duração, cumulativa e 

tempos parciais. O cronômetro eletrônico com 

memória de 100 a 500 voltas, tela grande de LCD, com 

mostrador de 3 linhas, contagem regressiva, função 

ritmo com intervalos de ritmos selecionáveis, formato 

de hora 12/24, bateria de lítio, estrutura à prova de 

água e iluminação. Mostra ano, mês, data, semana, 

hora, minutos e segundos, com precisão de 1/100 

segundos 

R$ 130,00 R$ 3.900,00 

42 02 UN 

CRONÔMETRO DE PISCINA 

Cronômetro de borda para piscina tamanho grande 

com pé  

R$ 1.576,25 R$ 3.152,50 

43 36 UN 

DISCO DE EQUILÍBRIO INFLÁVEL 

Inflável 

Dimensões: 34 x 34 x 07 

Suporta até 200 kg 

Superfície antiderrapante 

Material: PVC origem importado 

R$ 111,58 R$ 4.016,88 

44 02 UN 

ESCADA PARA ENTRADA E SAÍDA DA PISCINA 

Escada com 5 degraus em inox, corrimão e borracha 

de encosto 
R$ 2.153,13 R$ 4.306,26 

45 50 UN 

ESCADA PARA AGILIDADE PARA TREINAMENTO 

Dobrável: Sim 

Lavável: Sim 

R$ 61,75 R$ 3.396,25 
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Outros: 10 degraus de EVA 

Material: Nylon e EVA 

Dimensões: 500 x 50 x 0,2 cm (C x L x A) 

46 500 UN 

ESPAGHET para natação e hidroginástica 

Feito em espuma ethafoan (spaghet), formato 

cilíndrica, medindo 1,60 de comprimento, em diversos 

cores 

R$ 13,00 R$ 6.500,00 

47 120 UN 

ESTACAS DE AGILIDADE 

Em polietileno, PCV rígido, medindo 1,60 de altura, a 

haste é desmontável em duas partes, com base 

removível, possui válvula simples e eficaz que oferece 

a opção de ser preenchida de areia ou cascalho 

R$ 50,92 R$ 6.110,40 

48 15 KIT 
ESTICADORES DE RAIA – KIT 

Esticador de raia com mola e gancho. R$ 251,88 R$ 3.778,20 

49 80 UN 
ESTILETE INFANTIL ESPECÍFICO PARA GINÁSTICA 

RÍTMICA 

De fibra com 45 cm e com girador 
R$ 42,90 R$ 3.432,00 

50 16 UN 

EXTENSOR COM CINTO PARA PISCINA – nado 

estacionado 

Elástico de Nado estacionado com Extensor 

Elástico de 2 metros tensão média 8 mm 

Cinto com regulagem de cintura: 66 a 135 cm 

Extensor com regulagem: 10 cm a 6 metros 

Intensidade Média - 8 un. 

Intensidade Forte - 8 Un. 

R$ 249,17 R$ 3.986,72 

51 30 UN 
FITA DE CETIM ESPECÍFICA PARA GINÁSTICA RÍTMICA 

3 metros de comprimento e com 5 cm de largura R$ 17,88 R$ 536,40 

52 30 UN 
FITA DE CETIM ESPECÍFICA PARA GINÁSTICA RÍTMICA  

4 metros de comprimento e com 5 cm de largura R$ 17,88 R$ 536,40 

53 30 UN 
FITA DE CETIM ESPECÍFICA PARA GINÁSTICA RÍTMICA  

5 metros de comprimento e com 5 cm de largura R$ 23,29 R$ 698,70 

54 06 PAR 

JOELHEIRA 

Tecido elástico anatômico. 

Confeccionada com elástico resistente e algodão, 

possui sistema Full Protec, Composta com 90% em 

poliéster e 10% em elastodieno, avanço lateral da 

espuma e espuma expandida de alto impacto. 

R$ 65,00 R$ 390,00 
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55 30 JOGO 
JOGO DE ARGOLAS PARA NATAÇÃO (Brinquedo para 

afundar) Jogo com 4 peças de 18 cm de diâmetro 
R$ 138,67 R$ 4.160,10 

56 30 JOGO 

JOGO DE PINO PARA NATAÇÃO (Brinquedo para 

afundar) 

Jogo com 6 peças de 20 cm de comprimento 
R$ 154,04 R$ 4.621,20 

57 10 PAR 

LUVAS FUTSAL 

Palma SG (3mm) - Uma palma leve e confortável, com 

grande poder de aderência: o composto SG oferece 

alta performance. Corte negativo (Surround Short Cut 

- na versão meio dedo, com todas as costuras no 

interior das luvas.  

R$ 97,50 R$ 975,00 

58 50 PAR 

MAÇAS ESPECÍFICAS PARA GINÁSTICA RÍTMICA – 

INFANTIL Maças infantis com pescoço e cabeça de 

PVC e corpo de borracha, conectáveis, de 35 a 40 cm 

de comprimento 

R$ 89,92 R$ 4.496,00 

59 

cota 

reservada 

25% 

05 UN 

MESA DE TÊNIS DE MESA OFICIAL 

Conforme especificações da Confederação Brasileira 

de Tênis de Mesa R$ 6.500,00 R$ 32.500,00 

60 20 UN 

MINI-BAND 

Faixas elásticas circulares 

Material: latex 

Medidas: 25 x 5 x 0,65cm tensão média 

R$ 47,12 R$ 942,40 

61 20 UN 

MINI JUMP OU CAMA ELÁSTICA 

Dimensões da Lona: 75 cm de diâmetro 

Dimensões da Mola: 8 cm 

Quantidade de Molas: 32 

Quantidade de pés: 5 

Capacidade de peso: 150 kg 

Peso do Jump: Aproximadamente 8 kg 

Cor da Lona: Preto 

Estrutura: Aço Carbono 

Medidas: 100cm x 100cm x 20cm (CxLxA) 

Lona: Sannet 2000 fios de alta resistência 

R$ 292,50 R$ 3.510,00 

62 16 PAR 

NADADEIRAS TRAYNING DE SILICONE COM 

CALCANHAR FECHADO E ABERTURA FRONTAL 

Pala: curta 

Calçadeira (calcanhar): fechado para maior 

estabilidade 

Abertura frontal 

Material: Silicone 

Leve e flexível 

Tamanho: 37/38 = 4 pares 

R$ 244,17 R$ 3.906,72 
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Tamanho: 39/40 = 4 pares 

Tamanho: 41/42 = 4 pares 

Tamanho: 43/44 = 4 pares 

63 12 PAR 

NADADEIRA PÉ DE PATO PEITO FINIS POSITIVE DRIVE  

Lâmina elíptica (PALA ELÍPTICA) curta e larga, única 

para gerar propulsão 

Nadadeira de silicone para nado peito, usada para 

melhorar a pernada 

Tamanho: P = 4 pares 

Tamanho: M = 4 pares 

Tamanho: G = 4 pares 

R$ 698,67 R$ 8.384,04 

64 40 PAR 

PALMAR DIRIGIDO 

Indicado para treinos do nado crawl 

Palmar dirigido: 100% polipropileno 

Elástico: 100% Silicone 

Medidas aproximadas: 21 cm x 19 cm (comprimento x 

largura) Palmar dirigido tamanho P = 10 pares 

Palmar dirigido tamanho M = 10 pares 

Palmar dirigido tamanho G = 10 pares 

Palmar dirigido tamanho GG = 10 pares 

R$ 195,00 R$ 7.800,00 

65 10 PAR 

PALMAR MEIA LUA  

Indicado para treinos do nado peito 

Conta com uma alça de dedo ajustável para um ajuste 

perfeito Palmar: 100% polipropileno 

Elástico: 100% Silicone 

Medidas aproximadas: 10 cm x 14 cm (comprimento x 

largura)  

R$ 162,50 R$ 1.625,00 

66 18 PAR 

PARAQUEDAS OU PARACHUTES 

Para natação - tem formato de um paraquedas com o 

objetivo de encher de água e criar resistência 

Kit de paraquedas para natação: 

1 (um) cinto abdominal com fecho rápido forrado com 

tira de Neoprene para não machucar o nadador 

1 (uma) fita em tecido com mosquetão de nylon para 

prender o paraquedas 

3 (três) paraquedas P, M e G 

Medidas: 

Tamanho P - vermelho - 15 x 15 cm =  6 pares 

Tamanho M - amarelo - 20 x 20 cm = 6 pares 

Tamanho G - azul - 30 x 30 cm = 6 pares 

R$ 130,00 R$ 2.340,00 

67 30 TUBO 

PETECA BADMINTON 

Peteca de nylon com saia amarela e base branca em 

cortiça 

Cor: amarela 

R$ 59,58 R$ 1.787,40 
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Velocidade: Média (faixa Azul) 

Tubo contendo 06 unidades 

68 20 UN 

PLATAFORMA MODULAR PARA PISCINA 

Se fixa ao fundo por gravidade e tem um aumento de 

estabilidade devido as ventosas colocadas em cada 

uma das colunas. O produto é facilmente 

desmontável. 

Característica: material atóxico 

Medidas: 210 x 45 x 45 cm (C x L x A) 

R$ 4.290,00 R$ 85.800,00 

69 300 UN 

PRANCHA PARA NATAÇÃO 

Em EVA maciço, emborrachado, colorido, resistente, 

atóxico e inodoro 

Medidas: Comprimento: 33cm 

Largura: 27 cm 

Espessura: 3 cm  

R$ 69,66 R$ 20.898,00 

70 10 UN PRANCHETA em acrílico 
R$ 37,38 R$ 373,80 

71 05 JOGO 

RAIAS QUEBRA ONDAS 

Raias quebra ondas com 25,00 metros cada nas cores 

oficiais da FEAC, sendo que as boias dos últimos 5,00 

metros de cada lado em cores diferentes das boias do 

meio 

R$ 1.863,33 R$ 9.316,65 

72 20 PAR 

RAQUETE PARA BADMINTON – INICIANTE 

Material: 100% fibra de carbono 

Peso: até 85 gramas 

GRIP: G1 (FINO) 

Ponto de equilíbrio: 290 mm (intermediário) 

Comprimento: até 675 mm 

Dureza do shaft: levemente flexível 

Tensão recomendada: 18 a 26 LBS 

R$ 157,17 R$ 3.143,40 

73 60 PAR RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA - INICIANTE 
R$ 41,27 R$ 2.476,20 

74 06  UN 

REDE OFICIAL PARA PRÁTICA DE BADMINTON 

Tamanho: 6,10 m x 0,70 m 

Malha: 2,00 cm 

Composição: Fio de poliamida torcido, banda superior 

em PVC e cabo de aço plastificado 

Cor: Marrom com fitas na cor branca 

R$ 188,47 R$ 1.130,82 

75 20 JOGO REDE PARA BASQUETE OFICIAL CBB e NBB 

Material: Polipropileno (seda), confeccionada no fio 
R$ 92,17 R$ 1.843,40 
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8mm, cor branca, 12 alças para fixação, altura 40 cm 

76 

cota 

reservada 

25% 

22 JOGO 

REDE DE FUTSAL 

Rede de futsal fio 8 - corda (reforçado) 

R$ 1.625,00 R$ 35.750,00 

77 20 JOGO 

REDE DE FUTEBOL DE CAMPO 

Modelo México (caixote) com trama Colmeia, rede 

com fio polipropileno PP (seda), 4mm, sem nós, malha 

8x8 cm, com recuo de 2 metros, com tratamento 

ultravioleta que garante maior durabilidade. 

Tamanho: 2,50 x 7,50 x 2,00 x 2,00 metros 

R$ 866,67 R$ 17.333,40 

78 20 JOGO 

REDE DE HANDEBOL 

Confeccionada de seda Polipropileno com cortina 4m 
com 2,10 de altura, 3,20m de comprimento, 60 cm de 
fundo superior e 1,00 m do fundo inferior 

R$ 498,67 R$ 9.973,40 

79 20 UN 

REDE DE TÊNIS DE MESA COM SUPORTE 

Confeccionada em fio 1.8 mm torcido n cor preta em 
Politileno 100% virgem, com tratamento contra as 
ações do tempo (UV) Malha: 5 x 5 cm de diâmetro 
entre nós no formato quadrado Material: Lona de PVC 
superior Impermeável dublada com tripla costura e 6 
cm de largura na cor branca. 

Saque Duplo: 33 cm de altura em toda extensão 

Dimensões: 1,08 m de altura x 12,80 metros de 
comprimento Cor: Preto 

R$ 314,00 R$ 6.280,00 

80 20 UN 

REDE DE VOLEIBOL  

Oficial da Confederação Brasileira 
Medidas: 9,50 x 1,00m; fios de 2mm em 
polipropileno;10 x 10 cm, acabamento em lona 100% 
algodão dublada, com duas fixas de largura 5 cm; cor 
branca; com 10 gomos 

R$ 1.516,67 R$ 30.333,40 

 81 20 UN 

REDE DE VÔLEI DE PRAIA 

Medidas: 8,50m x 1,00m, malha 5 x 5 ou 7 x 7; 

4 lonas emborrachadas com tratamento UV e reforço 
para evitar cortes do cabo de aço ou corda na cor 
azul, fio de 2,5mm; 4 esticadores em PVC rígido, 
reguladores e ganchos galvanizados 

R$ 282,00 R$ 5.640,00 

82 20 UN 

RELÓGIO DIGITAL PARA XADREZ 

Relógio digital que apresente os seguintes tipos de 
controles de tempo: 

Sistema Nocaute 

Sistema Fischer (Tempo principal + acréscimo) 

R$ 487,50 R$ 9.750,00 
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Sistema Fischer (2 tempos de controle nocaute + 
acréscimo) 

Sistema Fischer (3 tempos de controle nocaute + 
acréscimo) 

Atraso (“Bronstein”)  
Indicador de número de jogadas realizadas 

Manual de programação para todos esses métodos 

Opções pré-programadas de tempo  

Alerta de som opcional 

Alerta quando esgotar o tempo de um dos lados 

Indicador de bateria fraca 

83 02 UN 

SARNEIGE PARA GINÁSTICA ARTÍSTICA 

Sarneige para ginástica 190 x 125 x 006 cm fabricado 
com espuma especial aglomerada de alta densidade, 
revestido em lona vinílica de alta resistência, solda 
eletrônica nas emendas, contoneiras em couro e 
velcro nas laterais para uni-los 

R$ 861,08 R$ 1.722,16 

84 15 UN 
SNORKEL FRONTAL – específico para treino de 

natação 
R$ 198,27 R$ 2.974,05 

85 20 UN 
STEPS 

Material EVA para ginástica de 60 x 30 X 14cm R$ 146,17 R$ 2.923,40 

86 160 PAR 
TORNOZELEIRA para hidroginástica 

Em EVA alças ajustáveis 33 x 18 x 3 cm - Peso 2 kg R$ 75,67 R$ 12.107,20 

87 50 UN 
TOUCA DE SILICONE PARA NATAÇÃO 

Personalizado com as cores da FEAC - Tamanho único R$ 52,28 R$ 2.614,00 

88 08 UN 

TRAÇÃO DUPLA PARA TREINAMENTO  

Conjunto composto por 2 cintos (duplos e reforçados) 

confeccionados em EVA, fechamento ajustável com 

velcro e 4 borrachas de látex de alta-tensão. 

R$ 324,93 R$ 2.599,44 

89 02 UN 
TROCADOR DE VÁLVULA 

Trocador de válvula de bola/miolos removíveis R$ 167,83 R$ 1.006,98 

90 10 UN BOLA OFICIAL DE FUTEBOL AMERICANO 
R$ 184,17 R$ 1.841,70 

91 02 UN Corda Escalada Vertical 30 metros 32 mm Sisal 
Ecológica 

------ ------- 

92 02 UN Corda para rapel estilo cordelete de 7 a 10 mm  
------- -------- 

93 08 UN 
Colchão para queda em espuma medindo 3,0 x 1,90 x 
0,30, revestido com lona vinílica azul, com solda 
eletrônica e tela para passagem de ar 

R$ 4.513,33 R$ 36.106,64 
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94 02 UN 

Colchão Plano inclinado tipo rampa, confeccionado 
com espuma especial D28 revestido em lona vinílica 
de alta resistência KP1000, telas de nylon nas laterais 
para saída de ar, medindo 1,40 x 0,70 x40 x 0,05 

R$ 1.893,33 R$ 3.786,66 

95 08 UN Capa para colchão gordo, medindo 3,00 x 1,90 x 0,30 
em vinilona 

R$ 986,67 R$ 7.893,36 

96 04 UN 
Colchonete protetor em U para trampolim Rheuter, 
confeccionado em espuma com revestimento em lona 
vinílica 

R$ 2.800,00 R$ 11.200,00 

97 08 KIT 

02 Conjuntos de módulos de espumas para rampa. 
Confeccionado em lona vinílica, diversas formas de 
montar em espuma densidade acima de 28 
(considerando o valor de 4 peças 95cm x 85cm x 30cm 
e 4 peças 2,00cm x 95cm x 30cm  

R$ 8.270,00 R$ 66.160,00 

98 01 UN 

Modulo reforçado de espuma especial em forma 
elíptica, equipamento de treino, ideal para aprender 
brincadeiras de molas e movimentos flic flac. Flic Flac 
retorna automaticamente a sua posição inicial devido 
a distribuição de peso assimétrica, tamanho 1,16 x 80 
x 99cm – altura do ginasta 1,60 cm – Dispositivo de 
treino destemido dos movimentos das mãos. Facilita 
assimétrica aos treinadores 

R$ 2.945,00 R$ 2.945,00 

99 01 UN 

Passadeira para corrida de salto. Medida 25,00 x 
1,00m, com emborrachamento E.V.A Especial Soft de 
16mm com memória soft, com amortecimento e 
retorno a sua lona original. Forração em carpete com 
espessura de 4mm na parte superior  

R$ 5.631,67 R$ 5.631,67 

100 20 UN 

Colchão tipo sarneige confeccionado em espuma alta 
densidade, para pequenos saltos e rolamentos, 
recoberto em lona vinicula com velcro nas laterais 
para que possa se tornar um tablado ou esteira para 
treinamento, medindo 1,90  x 1,25 x 006cm  

R$ 538,33 R$ 10.766,60 

101 04 UN 

Plinto Piramidal em madeira com 6 graduações, 
produzido com madeira naval, resistente, parte 
superior coberta com material antiderrapante, 
resistente a rasgos, acolchoamento do tampo em 
espuma, medindo 1,05 x 0,90 x 1,20  

R$ 2.026,67 R$ 8.106,68 

102 02 UN 

Plinto em formato piramidal, produzido em espuma 
de altura (D 28). Revestido em lona vinílica de alta 
resistência KP 1000, com saída de ar e solda 
eletrônica, com possibilidade de composição de várias 
estruturas sobrepostas. Ideal para o uso em 
atividades de recreação e iniciação na Ginástica 
Artística, medindo 1,20 altura x 1,20 comp x 90cm 
largura na base e 45 cm de largura no topo, formando 
4 blocos de 30cm de altura cada, unidos por velcro  

R$ 1.738,33 R$ 3.476,66 

103 01 UN 

Plinto de madeira em formato de mesa de salto, 
produzido em madeira naval de 20mm com reforço na 
parte interna, coberto com tecido antiderrapante e 
espuma. Altura fixa de 90cm, com mesa de topo 

R$ 2.156,67 R$ 2.156,67 
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100cm x 70cm 

104 02 UN 

Protetor em U para Trampolim em espuma 
aglomerada de alta densidade com microflocos AG – 
100, revestido em lona vinílica confeccionado com 
laminado de PVC calandrado, reforçado com tecido de 
poliéster, totalmente impermeável 

R$ 1.533,33 R$ 3.066,66 

105 01 UN Carpete para cobrir a pista de solo, 20m x 3,00 
R$ 8.433,33 R$ 8.433,33 

106 02 UN Espaldares de madeira ou metal para alongamentos e 
exercícios específicos. 

R$ 1.249,00 R$ 2.498,00 

107 01 UN 

Trampolim sistema Rheuter, com tampo de fibra, base 
de madeira, medindo 1,20 mts, com 8 molas especiais 
espirais, cobertura em espuma de alta densidade e 
carpete antiderrapante, material oficial compatível 
com atletas de alto nível da equipe masculina 

R$ 2.060,67 R$ 2.060,67 

108 01 UN 

Trave de equilíbrio modelo olímpica medindo 5,0 mts 
de comprimento, com regulagens oficiais, cobertura 
de material antiderrapante, ancoramento central, 
madeira balizada, suportes metálicos torneados para 
proporcionar rigidez total. Modelo de competição  

R$ 4.164,33 R$ 4.164,33 

109 01 UN 

Trave de equilíbrio tamanho médio medindo 5,0 mts 
de comprimento, com regulagens oficiais, cobertura 
de material antiderrapante, ancoramento central, 
madeira balizada, suportes metálicos torneados para 
proporcionar rigidez total. Modelo de competição  
 

R$ 3.309,33 R$ 3.309,33 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$  1.203.381,14 
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CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 

PROCESSO Nº 015/2021 

 

ANEXO VI 

 

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

(preferencialmente em papel timbrado da empresa) 

   

 A empresa ............................................................., inscrita no CNPJ sob o 

Nº................................................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº....................... e do CPF 

nº..........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor 

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 

anos. 

 

 Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 

aprendiz. 

 SIM ( ) OU NÃO ( ). 

 

 ............................................... 

 (data) 

  

 ............................................................................... 

 (representante legal) 

 (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 

PROCESSO Nº 015/2021 

ANEXO VII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE/INIDONEIDADE 

(preferencialmente em papel timbrado da empresa) 

 

 

 A empresa................................................................................, inscrita no 

CNPJ sob o nº ........................................................., por intermédio de seu representante legal 

o(a) Sr(a) .................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 

................................ e do CPF nº ...................................... DECLARA, para fins do disposto no §2º 

do artigo 32 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 

de outubro de 1999, que não está impedida de participar de licitações ou contratar com a 

Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, 

de quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou do 

Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular 

participação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa 

decorrer. 

 

 .................................................................................. 

 (data) 

 

 ........................................................................................................... 

 (assinatura do representante legal) 
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