
   JULGAMENTO DE PROPOSTAS 

Com vistas de atender as necessidades do projeto Esporte na Cidade Norte Norde, 
aprovado pelo Ministério do Esporte através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, 

em processo registrado sob o número 58000.010788/2018-80, publicado no Diário 

Oficial da União na data de 17/12/2018, a DE PEITO ABERTO- INCENTIVO AO 
ESPORTE, CULTURA E LAZER, através do seu presidente e representante legal, 
vem, por intermédio do presente comunicado Oficial, registrar que as propostas foram 
apresentadas no prazo determinado e cumpriram com os requisitos impostos para 
contratação do item descrito abaixo:  
 

Blusa Equipe 
Técnica 

Blusa confeccionada em 90% Poliéster 
10% Elastano, com restrição de calor, 

respirável: expele o vapor da 
transpiração mantendo o corpo seco e 

em temperatura estável, leve e secagem 
rápida, para serem utilizadas nas 

atividades esportivas, sendo que cada 
professor receberá três blusas ao longo 
dos doze meses de projeto. (Conforme 
Tabela Planilha Precificação ME - linha 

1056) 

18 

Blusa 
Treinamento 

Blusa confeccionada em 90% Poliéster 
10% Elastano, com restrição de calor, 

respirável: expele o vapor da 
transpiração mantendo o corpo seco e 

em temperatura estável, leve e secagem 
rápida, para serem utilizadas nas 

atividades esportivas, sendo que cada 
beneficiário receberá duas blusas ao 

longo dos doze meses de projeto. 
(Conforme Tabela Planilha Precificação 

ME - linha 1056) 

1800 

Chuteira 
Treinamento 

Chuteira Com cabedal em mesh leve e 
semibrilhante e sola para manobras 

rápidas em qualquer direção. Cabedal: o 
material sintético do cabedal é 

extramente leve e fácil de limpar. 
Cabedal: material macio sintético 

BRAVO com acabamento em mesh 
semibrilhante. Palmilha: palmilha 

moldada em EVA para leveza e conforto. 
Sola: para uso na grama artificial e em 

terrenos duros. (Conforme Tabela 
Planilha Precificação ME - linha 2529) 

350 

Colete 
Treinamento 

Coletes para treino fabricado 100% em 
Poliester. Tamanho P à GG. (Conforme 
Tabela Planilha Precificação ME - linha 

2711) 

350 



Meia 
Treinamento 

Meias longas, até o joelho, que 
compõem o uniforme. Tamanho 33 a 47. 

PAR, sendo que cada beneficiário 
receberá duas blusas ao longo dos doze 

meses de projeto (Conforme Tabela 
Planilha Precificação ME - linha 4987) 

1800 

Short Equipe 
Técnica 

Shorts Material: 100% poliéster. 
Tamanho: P, M, G e GG. Cada professor 
receberá três shorts ao longo dos doze 
meses de projeto. (Conforme Tabela 

Planilha Precificação ME - linha 7027) 

18 

Short 
Treinamento 

Shorts Material: 100% poliéster. 
Tamanho: P, M, G e GG. Cada 

beneficiário receberá dois shorts ao 
longo dos doze meses de projeto. 

(Conforme Tabela Planilha Precificação 
ME - linha 7027) 

1800 

Tênis 
Treinamento 

Calçado fabricado em couro natural, 
lingueta acolchoada, palmilha em EVA, 

solado em borracha de alta tração e 
resistência a abrasão. (Conforme Tabela 

Planilha Precificação ME - linha 1877) 

550 

Bola de 
Basquete 

Bola de Basquete Masculina oficial; 
Constituída em material de borracha e 

tinta especial ; Miolo lubrificado e 
removível; Acabamento - Colada; Corte 

com 12 gomos. Peso Oficial: 260 
gramas. (Conforme Tabela Planilha 

Precificação ME - linha 1190) 

20 

Bola de Futebol 
Bola de futebol de campo oficial infantil 

(Tamanho 03) (Conforme Tabela 
Planilha Precificação ME - linha 1129) 

95 

Bola de Futsal 

Bola de Futsal (Sub-13): Confeccionada 
em PVC, costurada, com câmara butil, 

miolo em silicone autolubrificado e 
substituível, com peso entre 350 a 380 
gramas e circunferência entre 55 a 59 

cm. (Conforme Tabela Planilha 
Precificação ME - linha 1135) 

60 

Bola de 
Handebol 

Bola de handebol modelo oficial adulto 
de couro; classificação adulta: H3L 

(Conforme Tabela Planilha Precificação 
ME - linha 1141) 

40 

Bola de Vôlei 
Bola de vôlei modelo oficial (Conforme 
Tabela Planilha Precificação ME - linha 

1163) 
20 



Cone de 
marcação tipo 
chapéu chinês 

Cones de marcação tipo chapéu chinês, 
para demarcação de campos, quadras 
ou tatames, confeccionados em PVC 

dobrável e resistente, de cores variadas, 
dimensões aproximadas de 5cm de 

altura x 19cm de diâmetro e peso líquido 
aproximado de 30g. (Conforme Tabela 
Planilha Precificação ME - linha 2795) 

152 

Cone 
demarcatório 

Cone demarcatório flexível de 30 cm 
para treino, com corpo vazado para 
torná-lo mais flexível, resistente e 
proporcionar a passagem do ar. 

(Conforme Tabela Planilha Precificação 
ME - linha 2782) 

151 

Rede de 
Basquete 

Rede de basquete. feita em poliamida. 
(Conforme Tabela Planilha Precificação 

ME - linha 6550) 
2 

Rede de Futebol 

Rede de futebol de campo com fio, de 
alta qualidade, em polietileno (Conforme 
Tabela Planilha Precificação ME - linha 

6553) 

6 

Rede de Futebol 
de Salão 

Rede de futebol de salão, de 
polipropileno virgem com proteção ultra 

violeta, medida frontal da rede 
aproximadamente 3.20m, medida lateral 
da rede de 2,10m, fio de nylon 04mm, 
malha medindo 10 x 10 cm, modelo 
padrão oficial com parte superior de 

60cm e inferior de 1,00m de 
profundidade, na cor branca. (Conforme 
Tabela Planilha Precificação ME - linha 

6555) 

5 

Rede de Vôlei 

Rede de vôlei em seda com malha 
10cm, fio ``seda`` 2,5mm, Dimensões 

10,00m x 1m, extensores em ``seda`` e 
cabo de aço para fixação, quadro 

estrutural confeccionado com corda de 
``seda`` 6mm, 2 ``lonas`` confeccionadas 

em PVC emborrachado, com costura 
dupla, ``Lona`` sup. 7cm e ``lona`` inf. 
6cm, 4 ponteiras metálicas. (Conforme 
Tabela Planilha Precificação ME - linha 

1163) 

2 

Saco de bolas 

Saco de Bolas. Capacidade: Até 10 
bolas Tam. 7. Tamanho: A estrutura 

permite transportar bolas de basquete, 
volley, futebol de campo e futsal. 
Composição: 100% nylon e tela 

premium. Categorias: Adulto, Junior, 
Juvenil, Cadete, Infantil. Feminino e 

10 



Masculino. Para Jogo e Treinamento. 
Handebol Indoor. (Conforme Tabela 

Planilha Precificação ME - linha 6834) 

 
 
O mesmo foi ofertado pela cotação prévia de preços realizada na data de 26 
 de outubro de 2021 sendo que a empresa Scapole Malhas Ltda, foi a vencedora dos 
itens 1, 2 e 4 e a empresa Foco Distribuidora de Produtos Esportivos a vencedoras 
dos itens: 3, 5 a 20 , pelo motivo de menor preço cumprindo-se os termos da portaria 
nº. 424 de 22 de Junho de 2020. 
Desde já, a referida empresa está intimada para se apresentar à sede da De Peito 
Aberto-Incentivo ao Esporte, para no prazo de 15 (Quinze) dias proceder a efetivação 
da entrega, e apresentação da nota fiscal dos mesmos. 
 
                                                                       Belo Horizonte, 04 de Novembro de 2021. 

      
   ____________________________________ 

Wenceslau Teixeira Madeira Junior 
Diretor Presidente da De Peito Aberto – Incentivo ao Esporte 

 
     
 


