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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. ORGÃO INTERESSADO 

Secretaria Municipal de Esportes. 

 

2. OBJETO 

2.1. Contratação de empresa visando à aquisição de uniformes esportivos, destinado 

à Secretaria de Esportes do Município de Planalto – PR, observadas as características e 

demais condições definidas no edital e seus anexos. 

 

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

3.1. Gilmar da Silva 

 

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO 

4.1. O objeto desta contratação é em virtude do nosso município participar de várias 

atividades esportivas, competições, jogos regionais e os jogos oficiais do estado do 

Paraná que são: Jogos da Juventude do Paraná, Jogos Abertos do Paraná, Jogos Paraná 

Bom de Bola, Jogos Infantis do Sudoeste e Jogos Abertos do Sudoeste. 

4.2. O objetivo da participação dos referidos jogos pela Secretaria é valorizar e incentivar 

a prática esportiva das nossas crianças, jovens e adultos, desenvolvendo amplas 

atividades para o pleno desenvolvimento físico, mental, social e principalmente hábitos de 

saúde e educação. Esses jogos e competições contribuem para que os munícipes 

possam encontrar diversos momentos para a prática esportiva e de convivência social, 

melhorando a integração social e o espirito esportivo dos atletas que representam o 

Município em atividades locais, regionais e estadual.  

4.3. Os jogos e competições visam melhorar por meio de diversas práticas a qualidade de 

vida e aprimoramento técnico para que possamos ter resultados positivos fortalecendo 

elos de desenvolvimento de nossa comunidade. 

4.4. Os jogos e competições propostos fazem parte do Calendário de Eventos Esportivos 

da nossa região e do Estado do Paraná. 

4.5. A presente licitação se dará baseada na Lei Municipal 2.649 de 8 de março de 2022, 

artigo 25, em que a concorrência é aberta, todavia dá-se preferência para empresas 

locais e regionais objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social. 

4.6. O valor máximo para o item foi definido através de menor preço obtido entre 

orçamentos solicitados pela Administração a empresas distintas, foi realizada também a 

pesquisa junto ao Banco de Preços, as mesmas seguem em anexo ao Termo de 

Referência. 

4.7. Responsável pela cotação: Gilmar da Silva. 
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5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:  

ITEM UN OBJETO QTD PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL 

01 UN Camisa Gola Polo Masculina: 
Tecido malha piquet inglês 53% 
algodão e 47% poliéster; cor a 
definir; Gola polo, com entretela 
100% algodão, apenas de um lado 
do tecido, fixa nas costuras; 
abotoamento com 3,0cm de a 
largura x 14,0 cm de altura, com 
entretela  100% algodão, apenas 
de um lado do tecido, fixa nas 
costuras; com dois botões de 
1,2cm com 4 furos, na cor do 
tecido; as casas dos botões 
deverão ter tamanhos 1,7 cm, no 
sentido vertical, deve ser feita em 
caseadeira industrial de modo a 
impedir o desfiamento ou 
esgarçamento do tecido; com 01 
bolso do lado esquerdo na altura 
do peito modelo de bico medindo 
aproximadamente 13,0 cm de 
largura x 12,5 cm de comprimento; 
com bordado no bolso a definir, 
este bordado considerando 
entrelinhas, deverá ter no total de 
medidas 8,0cm por 4,0cm; todas 
as bordas internas deverão ser 
overlocadas; as costuras devem 
ser bem acabadas de modo a 
impedir desfiamento  ou 
esgarçamento do tecido e bem 
reforçadas de modo a impedir a 
abertura das mesmas; com 01(um) 
botão sobressalente,  costurados 
no interior d e cada peça do 
uniforme, em local que não 
prejudique a vestimenta; as 
etiquetas deverão ser costuradas 
na lateral interna das camisas, 
com todas as informações 
exigidas. 

20 R$ 52,22 R$ 1.044,40 

02 UN Conjunto de regata e calção 
para vôlei praia masculino. 
Regata esportiva, modelo machão, 
em dry fit (92% poliéster 8% 

12 R$ 74,04 R$ 888,48 
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elastano gramatura 120). 
Desenhos: sublimação total 
conforme modelo desenvolvido 
pelo cliente (tais como números, 
logomarcas, nome e brasão 
município, cores variadas). Gola 
careca ou arredondada a definir no 
momento da fabricação: com viés 
aplicado com 2 costuras em 
máquina galoneira. Barra do 
corpo: costura dupla, bitola 
estreita, com tamanho de 2 cm 
galoneira refiladeira.  Modelagem 
corte anatômico. Cor do tecido a 
definir. 
Calção esportivo, em tecido dry fit 
(92% poliéster 8% elastano 
gramatura 120). Desenhos: 
sublimação total conforme modelo 
desenvolvido pelo município (tais 
como números, logomarcas, nome 
e brasão município, cores 
variadas). Barra da perna: costura 
dupla, bitola estreita, com tamanho 
de 2 cm galoneira refiladeira. Cós 
elástico: com elástico de 40mm 
com cordão e acabamento na 
elastiqueira e travete para evitar 
que desmanche as costuras. Cor 
do tecido a definir. 
Tamanho adulto do PP ao EXGG. 

03 UN Conjunto de regata e bermuda 
para vôlei praia feminino. 
Regata esportiva, modelo machão, 
em dry fit (92% poliéster 8% 
elastano gramatura 120). 
Desenhos: sublimação total 
conforme modelo desenvolvido 
pelo município (tais como 
números, logomarcas, nome e 
brasão município, cores variadas) 
Gola careca ou arredondada a 
definir no momento da fabricação: 
com viés aplicado com 2 costuras 
em máquina galoneira. Barra do 
corpo: costura dupla, bitola 
estreita, com tamanho de 2 cm 
galoneira refiladeira. Modelagem 

12 R$ 74,04 R$ 888,48 
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com corte anatômico. Cor do 
tecido a definir. 
Bermuda esportiva, em tecido 
(90% poliamida e 10% elastano). 
Desenhos: sublimação total 
conforme modelo desenvolvido 
pelo município (tais como 
números, logomarcas, nome e 
brasão município, cores variadas). 
Barra perna: costura dupla, bitola 
estreita, com tamanho de 2 cm 
galoneira refiladeira. Cós alto no 
mesmo material da peça, travete 
para evitar que desmanche as 
costuras. Cor do tecido a definir. 
Tamanho adulto do PP ao EXGG. 

04 UN AGASALHO Composto por 
blusa e calça em tecido JAVA. 
Blusa: acabamento dos punhos e 
barra em Ribana Poliéster, zíper 
nos dois bolsos laterais, zíper 
jacaré frontal. Calça: acabamento 
da cintura com elástico de 4 cm, 
rebatidos com 4 costuras e cordão 
para ajuste, dois bolsos laterais 
com zíper, todas as costuras 
rebatidas e reforçadas. 
Sublimação: conforme modelo 
desenvolvido pelo município. 
Logomarcas: a serem definidas. 
Tamanhos (P, M, G, GG, E 
EXGG-ADULTO).      

40 R$ 190,00 R$ 7.600,00 

05 UN Kit uniforme esportivo para o 

Futebol 

Características mínimas: 

composto por camisa, calção e 

meias (profissional) cano longo, 

numeradas, dray elastano 96% 

poliéster E 4% ELASTANO com 

diversos tamanhos (P, M, G e GG) 

em sistema de sublimação de 

diversas cores, brasão do 

Município e do Departamento de 

Esporte e Lazer, número frente e 

verso, nome do Município em cima 

do número, modalidade esportiva 

embaixo do número (masculino e 

feminino) solicitado no ato do 

70 R$ 77,00 R$ 5.390,00 



 

 

5 

 

pedido. Bandeiras do Paraná, 

parte frontal acima do peito. 

Calção com sublimação, várias 

cores, com numeração na frente e 

logo do Município de Planalto e 

Secretaria de Esportes. (Modelo 

masculino, com cordão interno), 

com elástico. Número pintado na 

frente dos shorts. Dimensões P, 

M, G e GG. A modalidade e 

modelo do uniforme serão 

repassados no ato do pedido.      

06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN Kit uniforme esportivo para o 

Futsal 

Características mínimas: 
composto por camisa, calção e 
meias (profissional) cano longo, 
numeradas, dray elastano 96% 
poliéster E 4% ELASTANO com 
diversos tamanhos (P, M, G e GG) 
em sistema de sublimação de 
diversas cores, brasão do 
Município e do Departamento de 
Esporte e Lazer, número frente e 
verso, nome do Município em cima 
do número, modalidade esportiva 
embaixo do número (masculino e 
feminino) solicitado no ato do 
pedido. Bandeiras do Paraná, 
parte frontal acima do peito. 
Calção com sublimação, várias 
cores, com numeração na frente e 
logo do Município de Planalto e 
Secretaria de Esportes. (Modelo 
masculino, com cordão interno), 
com elástico. Número pintado na 
frente dos shorts. Dimensões P, 
M, G e GG. A modalidade e 
modelo do uniforme serão 
repassados no ato do pedido.      

100 R$ 77,00 R$ 7.700,00 

07 UN Kit uniforme esportivo para o 

Voleibol Masculino 

Características mínimas: 
Composto por camisa e calção 
numeradas dray elastano, 90% 
poliéster e 10% ELASTANO com 
diversos tamanhos (P, M, G e GG) 
em sistema de sublimação de 

30 R$ 102,65 R$ 3.079,50 
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diversas cores, Bandeira do 
Município a Esquerda no peito, 
Bandeira do Paraná no lado direito 
acima no peito e Brasão da 
Secretaria dos Esportes no centro 
acima do número frontal, número 
frente e verso, nome do Município 
em cima do número somente na 
parte de trás, solicitado no ato do 
pedido. Calção com sublimação, 
várias cores, com numeração na 
frente e logo do Município de 
Planalto e Secretaria dos 
Esportes. (Modelo masculino, com 
cordão interno), com elástico. 
Número pintado na frente dos 
shorts. Dimensões P, M, G e GG. 
Meias (profissional) cano médio 
com serigrafia na parte de trás – 
Vôlei PLTO. A modalidade e 
modelo do uniforme serão 
repassados no ato do pedido.      

08 UN Kit uniforme esportivo para o 

Voleibol Feminino 

Características mínimas: 
composto por camisa e shorts com 
cós alto numeradas dray elastano: 
90% poliéster E 10% ELASTANO 
com diversos tamanhos (P, M, G e 
GG) em sistema de sublimação de 
diversas cores, Bandeira do 
Município a Esquerda no peito, 
Bandeira do Paraná no lado direito 
acima no peito e Brasão da 
Secretaria dos Esportes no centro 
acima do número frontal, número 
frente e verso, nome do Município 
em cima do número somente na 
parte de trás, solicitado no ato do 
pedido. Shorts com sublimação, 
várias cores, com numeração na 
frente e logo do Município de 
Planalto e Secretaria dos 
Esportes. (Modelo feminino), com 
elástico. Número pintado na frente 
dos shorts. Dimensões P, M, G e 
GG. Meias (profissional) cano 
médio com serigrafia na parte de 
trás – Vôlei PLTO.  A modalidade 

30 R$ 102,65 R$ 3.079,50 
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e modelo do uniforme serão 
repassados no ato do pedido.      

09 UN Kit uniforme esportivo para o 

Bolão 

Características mínimas: 
composto por camisa e bermuda 
(profissional), numeradas, dray 
elastano 96% poliéster E 4% 
ELASTANO com diversos 
tamanhos (P, M, G e GG) em 
sistema de sublimação de diversas 
cores, brasão do Município e da 
Secretaria de Esportes, número 
frente e verso, nome do Município 
em cima do número, modalidade 
esportiva embaixo do número 
(masculino e feminino) solicitado 
no ato do pedido. Bandeiras do 
Paraná, parte frontal acima do 
peito. Calção com sublimação, 
várias cores, com numeração na 
frente e logo do Município de 
Planalto e Secretaria de Esportes. 
(Modelo masculino, com cordão 
interno), com elástico. Dimensões 
P, M, G e GG. A modalidade e 
modelo do uniforme serão 
repassados no ato do pedido.      

30 R$ 78,00 R$ 2.340,00 

10 UN Kit uniforme esportivo completo 

para Bocha 

Características mínimas: 
composto por camisa e bermuda 
(profissional), numeradas, dray 
elastano 96% poliéster E 4% 
ELASTANO com diversos 
tamanhos (P, M, G e GG) em 
sistema de sublimação de diversas 
cores, brasão do Município e da 
Secretaria de Esportes, número 
frente e verso, nome do Município 
em cima do número, modalidade 
esportiva embaixo do número 
(masculino e feminino) solicitado 
no ato do pedido. Bandeiras do 
Paraná, parte frontal acima do 
peito. Calção com sublimação, 
várias cores, com numeração na 
frente e logo do Município de 
Planalto e Secretaria de Esportes. 

30 R$ 78,00 R$ 2.340,00 
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(Modelo masculino, com cordão 
interno), com elástico. Número 
pintado na frente dos shorts. 
Dimensões P, M, G e GG. A 
modalidade e modelo do uniforme 
serão repassados no ato do 
pedido.      

11 UN Conjunto de jaqueta e calça 
agasalho esportivo. 
Jaqueta: em tecido malha 
Bariloche felpado (100% poliéster) 
gramatura 360m². Zíper: zíper de 
nylon com fechamento desde a 
barra ao final da gola, com cor 
semelhante à da jaqueta. Barra do 
corpo/ manga: com punho com 5,5 
cm de largura em ribana. Bolso: 2 
bolsos na lateral junto a costura. 
Desenhos: sublimação total 
conforme modelo desenvolvido 
pelo município (tais como 
números, logomarcas, cores 
variadas, etc). Gola: 
aproximadamente 7 cm de largura 
com reforço nas partes de trás 
(cobertura de gola). Cor do tecido 
a definir. 
Calça: em tecido malha Bariloche 
felpado (100% poliéster) 
gramatura 360m².  Bolso: 2 bolsos 
na lateral junto a costura. 
Desenhos: sublimação total 
conforme modelo desenvolvido 
pelo município (tais como 
números, logomarcas, cores 
variadas, etc). Cós elástico: com 
elástico de 40mm com cordão e 
acabamento na elastiqueira e 
travete para evitar que desmanche 
as costuras. Cor do tecido a 
definir. Tamanho adulto do PP ao 
EXGG. 

12 R$ 175,00 R$ 2.100,00 

12 UN Camisa em 100% poliester. 
Manga curta. Gola redonda com 
ribana. Desenhos: sublimação total 
conforme modelo desenvolvido 
pelo município (tais como 
números, logomarcas, nome e 

100 R$ 43,00 R$ 4.300,00 
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O custo total para a contração é de R$ 95.224,36 (noventa e cinco mil duzentos 

e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos). 

6. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

6.1. A contratada deverá entregar o objeto no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos 

após o recebimento do requerimento formal da secretaria solicitante. 

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

informações: 

a) Secretaria Municipal solicitante; 

b) Definição, quantidade, medidas/tamanhos quando for necessário dos itens a 

serem adquiridos; 

brasão município, cores variadas). 
Cor do tecido a definir. Tamanho 
adulto do PP ao EXGG. Tamanho 
infanto juvenil do 8 ao 16.  

13 UN Kit uniforme esportivo para 

treinamentos 

Características mínimas: 
composto por camisa, calção e 
meias (profissional) cano longo, 
numeradas, dray elastano 96% 
poliéster E 4% ELASTANO com 
diversos tamanhos (P, M, G e GG) 
em sistema de sublimação de 
diversas cores, brasão do 
Município e do Departamento de 
Esporte e Lazer, número frente e 
verso, nome do Município em cima 
do número, modalidade esportiva 
embaixo do número (masculino e 
feminino) solicitado no ato do 
pedido. Bandeiras do Paraná, 
parte frontal acima do peito. 
Calção com sublimação, várias 
cores, com numeração na frente e 
logo do Município de Planalto e 
Secretaria de Esportes. (Modelo 
masculino, com cordão interno), 
com elástico. Número pintado na 
frente dos shorts. Dimensões P, 
M, G e GG. A modalidade e 
modelo do uniforme serão 
repassados no ato do pedido.      

600 R$90,79 R$ 54.474,00 

TOTAL R$95.224,36 
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c) Local de entrega; 

d)Assinatura do secretário(a) responsável. 

6.3. O layout ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal solicitante.  

6.4. Após definição de layout, a empresa deverá confeccionar uma amostra que deverá 

ser enviada a Secretaria solicitante para aprovação ou modificações que se fizer 

necessárias. 

6.5. A empresa contratada entregar os itens nos locais indicados pela contratante. A 

contratante deverá fazer a conferência antes de assinar a entrega. 

6.6. O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a apresentação da 

respectiva nota fiscal. 

6.7. Todas as despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão por 

conta da contratada incluindo despesas com transporte, carregamento, entrega, etc. 

6.8. As solicitações provenientes da Secretaria, após o recebimento definitivo do objeto 

deverão ser armazenados em arquivo próprio no Controle Interno ou no Departamento 

de Compras do Município ou na própria Secretaria Solicitante, permitindo a fiscalização 

de órgão interno e externos. 

 

7. DA APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA 

7.1 O Município solicitará do primeiro classificado de cada item amostra de pelo 

menos uma unidade de cada item. 

7.2. A amostra deverá ser encaminhada/apresentada a Secretaria Municipal de 

Administração, localizada na Praça São Francisco de Assis 1583, Centro,  no 

período das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias, contados do encerramento da Sessão de Julgamento onde o licitante for 

declarado vencedor dos itens do objeto, para conferência, análise e aprovação do 

corpo técnico da Secretaria Municipal de Administração. 

7.3. A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante, 

conter os respectivos prospectos e manuais (se for o caso), dispor na embalagem de 

informações quanto as suas características, tais como data de fabricação, 

composição, quantidade do produto, marca, número de referência e outras que a 

legislação ou normatização exigem, independente de transcrição no Edital. 

7.4 Será rejeitada a amostra que não atender as especificações descritas no Edital. 

7.5. A rejeição do item será devidamente fundamentada. 

7.6. Enquanto não expirado o prazo para entrega da amostra, o licitante poderá 

substituir ou efetuar ajustes e modificações no material apresentado. 

7.7. Será desclassificada a proposta da licitante que tiver sua amostra rejeitada ou 

não entregá-la no prazo estabelecido. 

7.8. Se a amostra for rejeitada, o Pregoeiro examinará a proposta do licitante 

subsequente e solicitará amostra dos itens do mesmo. 

7.9. Após a homologação do certame, o licitante terá 03 (três) dias para retirar as 

amostras, independentemente se aceita ou rejeitada, no mesmo endereço onde foi 
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entregue. Após esse prazo, não havendo retirada das amostras, as mesmas serão 

descartadas. 

 

8.GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO CONTRATO 

8.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado 

pelo Secretário Municipal de Esportes, Gilmar da Silva. 

 

Planalto - PR, 09 de novembro de 2022. 

 

 

 

 

Gilmar da Silva 

Secretário Municipal de Esportes 

 

 

 

Luiz Carlos Boni 

Prefeito Municipal de Planalto 

 

 


