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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

Instalação de academia popular, que será doada pelo Governo do Estado do Espírito Santo, 

através da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer, de acordo com as normas 

estabelecidas na Portaria nº 04-R, de 1º de julho de 2021, no (a) 

............................................................, localizado à (RUA/AVENIDA/PRAÇA), 

bairro............................., município de ............................................ 

2. JUSTIFICATIVA 

Neste campo, o autor deste Termo deverá expor os motivos que justificam a 

doação realizada pela SESPORT e a posterior instalação, de responsabilidade do 

município donatário.  

Dica. Uma boa justificativa é composta de quatro tópicos necessários:  

I. Histórico: Descrever relatório indicando o ocorrido; como se chegou àquela 

necessidade; Descrever ainda, se houver, outras vezes que a necessidade 

foi atendida com êxito mediante a doação; 

II. Interesse Público: Descrever como essa instalação terá relevância social, 

atendendo ao interesse público, demonstrando interesses recíprocos entre 

Estado e município donatário; 

III. Metodologia: Descrever como será a utilização dessa academia popular 

pela população beneficiada; Por exemplo, como a forma de contratação 

trará mais economia, celeridade etc; 

IV. Resultados Esperados: Quais serão os benefícios e resultados esperados 

com a instalação dessa academia. Ex. Com a instalação dessa academia, 100 

pessoas, diariamente, entre adultos e idosos, utilizarão os equipamentos 

disponibilizados para melhorar a saúde física, através da realização de 
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exercícios físicos que melhoram aumentam a força, flexibilidade e 

composição corporal. 

3. PRAZO DE EXECUÇÃO 

Deverá constar o prazo máximo de 90 dias, prorrogáveis por outros 45 dias, após o 

recebimento dos sete equipamentos elencados na academia popular, para finalizar 

a execução do local em que será instalada, de acordo com este Termo e com o 

Termo de Doação assinado entre as partes. 

4. LOCAL DE INSTALAÇÃO 

Deverá constar qual o local (endereço completo) onde será instalada a academia 

popular doada. Além disso, informar o servidor responsável. 

5. RESPONSÁVEL PELO PROJETO DE INSTALAÇÃO 

Deverá constar o nome, cargo, matrícula (se houver), setor da pessoa que elaborou 

este Termo de Referência e o Projeto de Instalação da academia popular. Caso 

sejam pessoas diferentes, ou comissões deverão constar o nome de todas as 

pessoas com as tarefas de responsabilidade de cada uma. 

Exemplo.  

1.    Fulano de Tal, Gerente, Matr. 123, Gerência de Projetos, Projeto Executivo; 

2. Beltrano de Tal, Analista, Matr. 456, Gerência Administrativa, Termo de 

Referência.   

Dica. Utilizar a tabela abaixo para facilitar: 

RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

Nome:  

Cargo  

Matrícula  

Setor  
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RESPONSÁVEL PELO PROJETO 

Nome:  

Cargo  

Matrícula  

Setor  

 

6. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO 

Deverá constar o nome, cargo, matrícula (se houver), setor da pessoa que será 

responsável pela fiscalização da execução do serviço de entrega dos equipamentos 

elencados na academia popular e em receber a fiscalização indicada pela SESPORT 

por ocasião de realização de visita técnica. 

(LOCAL), 9 de junho de 2021 

 
 
 
 
 

Carimbo e Assinatura Responsável pelo Termo de Referência 


