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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. ORGÃO INTERESSADO 

1.1.  Secretaria Municipal de Cultura. 

 

2. OBJETO 

2.1.  Aquisição de materiais para atividades de Arte Circense, Ginástica Rítmica e Ballet 

destinado exclusivamente a Secretaria Municipal de Cultura do Município de Planalto-

PR, a fim de atender às necessidades da mesma, conforme as especificações, 

quantitativos e obrigações contidas neste Termo de Referência. 

 

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

3.1. Dione Junior Helfer. 

 

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO 

4.1. O Registro de Preços do material objeto desta licitação é imprescindível para a 

execução do Projeto Talentos Copacol e da Secretaria Municipal de Cultura. Essas 

atividades fazem parte das ações desenvolvidas e coordenadas pela Secretaria 

Municipal da Cultura, onde estão inseridas crianças, adolescentes e jovens que tem o 

local como ponto de encontro para refletir, aguçar e desenvolver a arte, onde os 

mesmos promovam um local que inspire cultura, educação e bem estar social. 

4.2. As atividades tiveram início há pouco tempo e para o pleno desenvolvimento 

necessitam urgente de equipamentos e vestimentas adequadas para sua prática, 

gerando resultados satisfatórios em pouco tempo e garantindo segurança e bem estar 

dos participantes. Observa – se constantemente a importância de investimentos e 

melhorias para as atividades culturais e artísticas na perspectiva de seguir investindo 

no bem estar de nossa população para que a mesma possa ser cada vez mais ponto 

de acesso à educação, arte e cultura. 

4.3.  A aquisição justifica-se pela necessidade da agilidade na realização da compra 

dos materiais e uniformes, conforme proposto na descrição do projeto “Talento’s 

Copacol”, bem como, imediata utilização dos mesmos. 

4.4.  Essa iniciativa tem por objetivo adquirir materiais/equipamentos e uniformes 

necessários para o pleno funcionamento e desenvolvimento das atividades acima 

descritas e auxiliar no trabalho dos professores/funcionários e bem estar dos usuários. 

Os objetos descritos foram solicitados conforme necessidade de cada atividade 

ofertada e com o auxílio do profissional da área, elaborando um quantitativo dos itens 

abaixo discriminados, sendo cotados como imprescindíveis para melhorar a qualidade 

no atendimento. Os uniformes e camisas que estão previstos no projeto não possuem 

numeração e/ou tamanhos exatos devido à rotatividade de alunos que acontece na 

sede da Secretaria Municipal da Cultura – Escola de Arte e Cultura Professora Luziane 

Santos Leite, sendo necessário realizar a confecção, em alguns casos, sob medida 

durante a aquisição dos mesmos. A obtenção dos materiais e uniformes visa destinar 

equipamentos de qualidade e que atendam as necessidades para o referido grupo, 
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garantindo máximo desempenho e qualidade aos usuários gerando bem estar e 

qualidade nos serviços prestados para os seus participantes durante as aulas e 

apresentações, e também para os demais munícipes. 

4.5. Não foi encontrado nenhum objeto na pesquisa do Banco de Preço e nenhum 

contrato de outro munícipio vizinho, devido ser itens muitos específicos, o valor foi 

definido pelo menor valor dos orçamentos apresentados pelas empresas, como segue 

em anexo a tabela; 

4.6. Vale ressaltar que a Copacol - Cooperativa Agroindustrial Consolata, forneceu um 

apoio financeiro de R$ 30.000,00, para o desenvolvimento deste projeto “Talento’s 

Copacol”, sendo que para complementar o valor será por meio de recurso próprio do 

munícipio; 

4.7. Responsáveis pela cotação de preços: Dione Junior Helfer. 

 

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:  

ITEM UN QTD OBJETO VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

01 UN 10 Bola lisa com diâmetro entre 60 mm e 75 mm – 
cores diversas 

R$ 27,50 R$ 275,00 

02 UN 10 Aro para malabares confeccionado em plástico 
de alta resistência, cores diversas, indicado para 
jogo ou manipulação, com medida externa 
mínima de 32 cm e peso aproximado de 110 
gramas. 

R$ 44,90 R$ 449,00 

03 UN 10 Diabolô de 100 mm a 130 mm com baqueta em 
madeira com medida aproximada de 30 cm, 
espessura mínima de 1,5mm e cordão em 
poliéster com medida mínima de 1,5m. 

R$ 78,00 R$ 780,00 

04 UN 06 Clave para malabares, modelo com alma interna 
plástica de alta resistência aos impactos, cabo 
macio sem reverbar nas mãos do malabarista, 
balanceada, regatons fixos através de parafuso 
para substituição após o desgaste, peso máximo 
240 gramas. 

R$ 89,00 R$ 534,00 

05 Par 06 Swing poi de fitas de cetim coloridas, cada 
unidade contendo 03 fitas de no mínimo 100 cm 
x 4 cm removíveis e laváveis, com girador em 
aço galvanizado e dedais em polipropileno. 

R$ 65,00 R$ 390,00 

06 UN 06 Prato de equilíbrio confeccionado em 
termoplástico EVA maleável, com medidas 
aproximadas entre 24 cm e 28 cm de diâmetro 
externo, espessura entre 3,5 mm e 4 mm, peso 
entre 100 g e 120 g, acompanha vareta em 
madeira para equilíbrio medindo 
aproximadamente 60 cm.  

R$ 62,00 R$ 372,00 

07 Par 06 Perna de pau profissional com as seguintes 
especificações: 
-tamanho: 60 cm (medida do chão até a 
plataforma); 
-peso: entre 4 kg e 5 kg; 

R$ 190,00 R$ 1.140,00 
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-produzida em alumínio, madeira 
(preferencialmente cedro) polietileno e EVA; 
-plataforma com sistema de fechamento em 
velcro com 3 pontos para maior segurança e 
conforto (podendo ser usado descalço ou com 
calçado). 

08 UN 01 SLACK LINE completo, cinta produzida em 
poliéster de no mínimo 50 mm de largura – 
capacidade 3 tons – e comprimento mínimo de 
15 metros, correia em poliamida e lingueta de 
aço, catraca capacidade 5 tons com rabicho de 
1,5 m a 1,7m / 50mm, acompanha protetor, bolsa 
para transporte e manual. 

R$ 303,00 R$ 303,00 

09 M 10 Tecido LIGANET ACROBÁTICO fabricado em 
tecido especial de poliéster e elastano resistente 
a queda em até 5x o peso da pessoa 
(suportando uma pessoa de até 100 kg), com 
metragem mínima de 10m, largura mínima de 
1,40 e peso 0,300 g por metro, cor a definir. 

R$ 63,00 R$ 630,00 

10 UN 01 Trapézio swing fixo profissional, desenvolvido 
para as práticas circenses com as seguintes 
especificações: 

-Fabricado em cordas de algodão com alma de 
cabo de aço certificadas para mais de 400 kg, 
para maior durabilidade e segurança – 
extremidades com empate profissional, 
excedendo todos os requisitos de segurança; 
-Cabos montados e selados em fábrica, com 
acabamento limpo e bem feito, sendo 
extremamente funcional e profissional; 
-Encapado nas laterais com espuma e por 
cima uma capa de couro vegetal preto, 
garantindo maior aderência para não 
escorregar; 
-Trapézio estendido com 15 cm a mais para 
cada lado proporcionando um espaço extra 
para trabalhar; 
-Barra de aço maciço de alta qualidade 
meticulosamente soldada e acabada, evitando 
bordas afiadas – encapado para maior 
aderência; 
-Largura total da barra de aproximadamente 95 
cm, com espaço entre as cordas de 55 cm; 
-Medida corda: entre 2,5 e 3 metros; 
-Peso aproximado: 10 kg; 
  
Acompanha: 01 par de cordas, mosquetões e 
fita emborrada de proteção. 

R$ 1.050,00 R$ 1.050,00 

11 UN 01 Lira acrobática fabricada em aço de alta 
qualidade com espessura ideal para que não 
fique muito leve e nem muito estático no ar, peso 
mínimo de 5,6 kg e peso máximo de 6,2 

R$ 770,00 R$ 770,00 
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quilogramas, com 01 ponto de ancoragem, 
capacidade de carga de até 200 quilogramas, 
encapada com fita de tecido de cores variadas, 
90 centímetros de diâmetro, solda no processo 
MIG industrial garantindo toda a segurança 
necessária.  
Deve acompanhar 02 mosquetões, 01 corda de 
ancoragem profissional fabricada em algodão 
com 3 metros de comprimento, 01 suporte de 
teto com parafusos e buchas para fixação. 
 
Mosquetão oval com trava em rosca –fabricado 
em aço carbono com trava dupla roscada, 
acabamento galvanizado, abertura de 16 a 20 
milímetros, que suporte até 2300 quilogramas. 
 
Corda de ancoragem profissional – Fabricada 
em algodão e 25 mm com cabo de aço interno 
de 4 mm de espessura, com empates 
profissionais de ferro nas extremidades. Produto 
com 3 metros de comprimento. 
 
Suporte de ancoragem de teto para lira – 
Fabricado com chapa de aço de 04 mm de 
espessura, barra maciça com solda no processo 
MIG industrial de ótima resistência, carga 
máxima de até 250 kg, no mínimo 12 
centímetros de diâmetro, 02 furos de 08 mm de 
espessura para fixação em treliça de ferro. Deve 
acompanhar os parafusos necessários para a 
instalação. 

12 UN 02 Monociclo – fabricado em aço carbono 
reforçado, aro de alumínio tamanho 20 
polegadas com pneu, câmara, pedivela 170 mm, 
pedal do modelo plataforma fabricado em 
plástico com eixo interno de ferro, cubo 
rolamentado, banco anatômico estofado com 
regulagem de altura fixada por blocagem, que 
suporte até 110 kg. 

R$ 1.680,00 R$ 3.360,00 

13 UN 02 Mini trampolim com as seguintes especificações: 
 
– Altura do solo até a lona no mínimo 20 
centímetros e máximo 30 centímetros, diâmetro 
de no mínimo 98 centímetros e máximo 110 
centímetros, estrutura fabricada em aço carbono 
reforçado, com pintura eletrostática na cor preta, 
aro de reforço inferior, 32 molas fabricadas em 
aço, 6 pés de aço carbono com sapatas de 
borracha para maior aderência com o solo, lona 
na cor preta fabricada com tecido sannet 2000 
fios com costura dupla, capa de proteção para 
as molas.  
Suportar no mínimo 190 kg. 

R$ 2.300,00 R$ 4.600,00 
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14 UN 06 Fitas para Ginástica Rítmica em cetim com no 
mínimo 5 metros de comprimento nas cores: 
vermelho, roxo, pink, azul royal, amarelo e 
laranja. 

R$ 38,30 R$ 229,80 

15 UN 06 Estilete oficial com corpo em fibra de vidro e 
cabeçote em ferro, pistão bi articulado, com no 
mínimo 50 centímetros, preferencialmente na cor 
preta e com glitter. 

R$ 96,75 R$ 580,50 

16 UN 06 Cordas para Ginástica Rítmica produzida em 
cânhamo ou material sintético, não podendo 
apresentar empunhaduras, apenas nós nas 
pontas, com comprimento entre mínimo de 3 
metros e máximo de 3,5 metros, nas cores: 
vermelha, roxa, pink, azul royal, verde cítrico e 
preta. 

R$ 58,50 R$ 351,00 

17 UN 06 Arco para Ginástica Rítmica oficial flexível 
padrão FIG na cor branca, produzido com 
matéria-prima pura, com medida mínima de 80 
cm e máximo de 85 cm, peso máximo de 300 
gramas e tubo de 18 mm de diâmetro. 

R$ 73,75 R$ 442,50 

18 UN 06 Bolas para Ginástica Rítmica produzida em 
material de borracha, preenchido com ar, 
apresentando diâmetro de 18 a 20cm, peso 
mínimo de 400g e máximo 500g, nas cores: 
roxa, azul topázio, vermelha, preta, prata, pink 
com glitter. 

R$ 109,00 R$ 654,00 

19 UN 06 Maças para ginástica rítmica adultas 
conectáveis, cabeça feita em prolipropileno e 
corpo em fortiprene, com medida aproximada de 
45,5cm e peso máximo de 160g, nas cores: pink 
/ preto, laranja / preto, lilás / preto, pink / preto, 
laranja / preto, lilás / preto. 

R$ 144,00 R$ 864,00 

20 UN 20 Sapatilha com ponteira confeccionada em suplex 
de alta resistência na cor creme, nos tamanhos 
P, M e G a definir. 

R$ 72,00 R$ 1.440,00 

21 UN 40 Sapatilhas para Ballet: 
- Sapatilha de meia ponta, na cor rosa, 
confeccionado em lona, elástico reto no peito do 
pé, elástico ao redor para amarração e ajuste e 
solado em formato ovinho com sola dividida, 
tamanhos a definir; 

R$ 100,00 R$ 4.000,00 

22 UN 20 COLLANT DE GINÁSTICA RÍTMICA PARA 
COMPETIÇÃO  
1º modelo: para alunos de 06 a 17 anos (modelo 
em anexo)  
Material Esportivo tipo collant em Tecido: malha, 
lycra, suplex, rendas com elastano e tule de lycra 
(o importante é que ele permita a realização de 
movimentos amplos). Cor predominante em tons 
de azul, com pinturas e aplicações de recortes 
em lycra de diversas cores, com mangas longas 
e forrados (em transparência) com aplicações 
nos punhos e no corpo do collant, com bordados 

R$ 450,00 R$ 9.000,00 
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de paetês/strass e/ou chatons de diversas cores, 
lantejoulas, miçangas, strass , pedras variadas, 
renda, com fio metalizado e logotipos em silk 
plastisol, com personalização conforme 
solicitação.  
 
Informações adicionais:  
Modelagem: Adequada a prática da ginástica. 
Logos: Aplicação das logos bordados, sublimado 
ou serigrafado. Tamanho: Infantil e Adulto. 
Conforme layout a ser definido entre a Secretaria 
Municipal de Cultura e COPACOL. 

23 UN 20 ROUPAS DE BALLET PARA 
APRESENTAÇÕES  
(Collants com saia acoplada e meia calça) com 
as seguintes especificações: 
- Collant manga curta com saia acoplada, 
confeccionada em SUPLEX ou HELANCA , na 
cor azul, com logo municipal e do projeto 
bordada ou serigrafada de 3 a 5 cm, na altura do 
peito e tamanhos à definir; 
- Meia calça com pé infantil na cor rosa claro, 
85% poliamida e 15% elastano (lycra), tamanhos 
a definir. 

R$ 160,00 R$ 3.200,00 

24 UN 08 CONJUNTO DE UNIFORME PARA GINÁSTICA 
RÍTMICA – Tamanhos do número 06 ao 10. 
Regata na cor Amarela, com ribana na gola e 
manga na cor azul. Material suplex, composição 
de 90% poliamida e 10% elastano. Tecido c/ 
microfibras de poliamida, visual do algodão 
c/maciez. Bordado na frente, lado direito do peito 
a logotipo Copacol (09x05cm) e do lado 
esquerdo a logotipo da secretaria municipal de 
Cultura (09x05cm). Costas: estampa em 
sublimação com logotipo da Copacol (20x10cm), 
logotipo Secretaria Municipal de Cultura 
(18x10cm) e Ginástica rítmica (26x06cm). 
SHORT SAIA: cor azul com ribana nas laterais, 
na cor amarela. Material de dry fluence light, 
composição 85% poliéster (PES) e 15% 
elastano. Tecido aplicado na base do material de 
suplex c/composição de 90% poliamida e 10% 
elastano. Estampa em sublimação, na frente 
lado direito colocar a logotipo Copacol 
(09x05cm). Todos os bordados nas cores do 
layout definido. (modelo em anexo) 

R$ 125,00 R$ 1.000,00 

25 UN 08 CONJUNTO DE UNIFORME PARA GINÁSTICA 
RÍTMICA – Tamanhos do número 12 ao 16. 
Regata na cor Amarela, com ribana na gola e 
manga na cor azul. Material suplex, composição 
de 90% poliamida e 10% elastano. Tecido c/ 
microfibras de poliamida, visual do algodão 
c/maciez. Bordado na frente, lado direito do peito 

R$ 145,00 R$ 1.160,00 
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a logotipo Copacol (09x05cm) e do lado 
esquerdo a logotipo da secretaria municipal de 
Cultura (09x05cm). Costas: estampa em 
sublimação com logotipo da Copacol (20x10cm), 
logotipo Secretaria Municipal de Cultura 
(18x10cm) e Ginástica rítmica (26x06cm). 
SHORT SAIA: cor azul com ribana nas laterais, 
na cor amarela. Material de dry fluence light, 
composição 85% poliéster (PES) e 15% 
elastano. Tecido aplicado na base do material de 
suplex c/composição de 90% poliamida e 10% 
elastano. Estampa em sublimação, na frente 
lado direito colocar a logotipo Copacol 
(09x05cm). Todos os bordados nas cores do 
layout definido. (modelo em anexo) 

26 UN 10 CONJUNTO DE UNIFORME PARA GINÁSTICA 
RÍTMICA – Tamanhos P, M, G e GG. Regata na 
cor Amarela, com ribana na gola e manga na cor 
azul. Material suplex, composição de 90% 
poliamida e 10% elastano. Tecido c/ microfibras 
de poliamida, visual do algodão c/maciez. 
Bordado na frente, lado direito do peito a 
logotipo Copacol (09x05cm) e do lado esquerdo 
a logotipo da secretaria municipal de Cultura 
(09x05cm). Costas: estampa em sublimação 
com logotipo da Copacol (20x10cm), logotipo 
Secretaria Municipal de Cultura (18x10cm) e 
Ginástica rítmica (26x06cm). SHORT SAIA: cor 
azul com ribana nas laterais, na cor amarela. 
Material de dry fluence light, composição 85% 
poliéster (PES) e 15% elastano. Tecido aplicado 
na base do material de suplex c/composição de 
90% poliamida e 10% elastano. Estampa em 
sublimação, na frente lado direito colocar a 
logotipo Copacol (09x05cm). Todos os bordados 
nas cores do layout definido. (modelo em anexo) 

R$ 165,00 R$ 1.650,00 

27 UN 25 FIGURINO ARTE CIRCENSE: 
 
Masculino - composto de Collant em estilo 
macacão produzido em lycra ou suplex com 
recortes, manga bufante com punho de ribana e 
fecho com dois botões, velcro ou botões de 
pressão para fechamento, detalhes conforme 
layout definido pela Secretaria Municipal da 
Cultura e COPACOL, logo do município de 
Planalto e COPACOL deverá ser bordado, 
estampada ou sublimada. (modelo em anexo).  
Feminino - composto de Collant longo de suplex 
ou lycra e cetim com recortes, mangas longas, 
com detalhes e preenchimento nos punhos, 
botões decorativos, aviamentos para decoração, 
botões de pressão ou velcro para fechamento, 
com recortes nos pés. Logos deverão ser 

R$ 170,00 R$ 4.250,00 
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bordados, sublimada ou estampada (conforme 
modelo em anexo).   
 
DEMAIS CONSIDERAÇÕES: As vestimentas 
deverão ser confeccionadas sob medida, nas 
quantidades previamente solicitados; Ficará á 
cargo da licitante vencedora, o fornecimento do 
tecido, aviamentos, mão de obra e outras 
despesas relativas ao fornecimento dos 
figurinos, descritos no objeto desta licitação; 
Uma vez solicitados os figurinos, estes deverão 
ser entregues em até 30 (trinta) dias, junto a 
Secretaria Municipal de Cultura de Planalto - PR. 

28 UN 60 Camisa manga curta com logo projeto 
TALENTOS COPACOL/Município de Planalto 
com as seguintes especificações: 
Malha PP 100% poliéster, UV +25 e 0,165 de 
gramatura podendo ser bordada, estampada ou 
sublimada; 
Com tecnologia Air que facilita a ventilação, anti 
pilling, proteção UVA, UVB com FPS 25, 
conforme layout definido e aprovado. Tamanho 
06 ao 10 (Modelo em anexo). 

R$ 40,00 R$ 2.400,00 

29 UN 60 Camisa manga curta com logo projeto 
TALENTOS COPACOL/Município de Planalto 
com as seguintes especificações: 
Malha PP 100% poliéster, UV +25 e 0,165 de 
gramatura podendo ser bordada, estampada ou 
sublimada; 
Com tecnologia Air que facilita a ventilação, anti 
pilling, proteção UVA, UVB com FPS 25, 
conforme layout definido e aprovado. Tamanho 
12 ao 16 (Modelo em anexo). 

R$ 42,00 R$ 2.520,00 

30 UN 60 Camisa manga curta com logo projeto 
TALENTOS COPACOL/Município de Planalto 
com as seguintes especificações: 
Malha PP 100% poliéster, UV +25 e 0,165 de 
gramatura podendo ser bordada, estampada ou 
sublimada; 
Com tecnologia Air que facilita a ventilação, anti 
pilling, proteção UVA, UVB com FPS 25, 
conforme layout definido e aprovado. Tamanho 
P, M, G e GG (Modelo em anexo). 

R$ 45,00 R$ 2.700,00 

TOTAL: R$ 51.094,80 

 

 

5.1.  O custo total estimado para a contratação é de R$ 51.094,80(Cinquenta e um mil 

e noventa e quatro reais e oitenta centavos). 

5.2.  IMAGENS ILUSTRATIVAS DAS ESTAMPAS 
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* Modelo collant Ginástica Rítmica 
para competição. 

* Modelo conjunto de uniforme para 
Ginástica Rítmica. 

* Layout de figurino 
de ARTE CIRCENSE e 
modelo base para 
definição do mesmo. 
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6. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO DOS ITENS: 

6.1. O prazo de entrega dos itens é de 10 (dez) dias corridos após o recebimento 

da Solicitação de Compra. 

6.2. O requerimento formal mencionado no subitem anterior deverá conter as 

seguintes informações: 

a) Identificação da Secretaria municipal solicitante; 

b) Identificação dos itens a serem adquiridos; 

c) Quantidade e tamanho(quando necessário) dos itens; 

d) Local e prazo de entrega dos itens; 

e) Assinatura do(a) Secretário(a) municipal responsável; 

6.3. Os objetos deverão ser novos e acompanhados da respectiva nota fiscal, 

sendo que a empresa contratada está sujeita a à fiscalização do objeto licitado no 

ato da entrega e posteriormente, reservando-se à Prefeitura Municipal de Planalto, 

através do responsável pelo recebimento, o direito de não receber o objeto, caso o 

mesmo não se encontre em condições satisfatórias, e de acordo com as 

especificações do contrato assinado. 

* Modelo de camisa manga curta. 

* Modelo Collant para Ballet. 
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6.4. Os itens deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Cultura, localizado 

na Rua Alberto Santos Dumont, 624- Centro, CEP: 85750-000, no município de 

Planalto-PR, de segunda à sexta-feira, das 7:30h às 11:30h e das 13:00h às 17:00h; 

6.5. Os itens serão recebidos, imediatamente depois de efetuada a entrega, pelo(a) 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de 

posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste 

Termo de Referência e na proposta.  

6.6. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, 

devendo ser substituídos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da 

notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades. 

6.7.  O item devem estar adequadamente acondicionados, de forma a evitar quebras, 

vazamentos ou perda de qualidade dos materiais, devendo estar em perfeitas 

condições de uso no momento da entrega; 

 

7. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

7.1. A execução do contrato será acompanhada, controlada, fiscalizada, gerenciada 

e avaliada pelo Secretário Municipal de Cultura desta municipalidade, Dione Junior 

Helfer. 

 
Planalto PR, 12 de Julho de 2022. 

 
 

Dione Junior Helfer 
Secretário Municipal de Cultura 

 
 

Luiz Carlos Boni 

Prefeito de Planalto 

 

 


