
   JULGAMENTO DE PROPOSTAS 
 
Com vistas de atender as necessidades do projeto Esporte na Cidade – Ano XI, 
aprovado pelo Ministério do Esporte através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, 
em processo registrado sob o número 71000.042581/2020-57 publicado no Diário 
Oficial da União na data de 24/08/2020, 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:  
 

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. 

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. Memória 
de Cálculo: A distribuição das bolas é feita 

por núcleo, analisando a quantidade de 
alunos e locais de execução. Barreiro: 50 

Bolas, Belo Horizonte: 30 Bolas, 
Brumadinho: 50 Bolas, Taquaraçu de 

Minas: 20 Bolas. 

140 Unidade 

Bola de futebol de campo oficial adulto 

Bola de futebol de campo oficial adulto. 
Memória de Cálculo: A distribuição das 
bolas é feita por núcleo, analisando a 

quantidade de alunos e locais de execução. 
Belo Horizonte: 50 Bolas, Ibirité: 50 Bolas e 

Cuiabá: 50 Bolas. 

150 Unidade 

Bola de futebol de salão oficial adulto 

Bola de futebol de salão oficial adulto 
Memória de Cálculo: A distribuição das 
bolas é feita por núcleo, analisando a 

quantidade de alunos e locais de execução. 
Barreiro: 100 Bolas, Belo Horizonte: 60 

Bolas, Brumadinho: 100 Bolas e Taquaraçu 
de Minas: 40 Bolas. 

300 Unidade 

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

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

de Cálculo: A distribuição das bolas é feita 
por núcleo, analisando a quantidade de 

alunos e locais de execução. Barreiro: 50, 
Brumadinho: 50 Bolas e Taquaraçu de 

Minas: 20 Bolas. 

120 Unidade 

Bola de vôlei modelo oficial 

Bola de vôlei modelo oficial Memória de 
Cálculo: A distribuição das bolas é feita por 
núcleo, analisando a quantidade de alunos 

e locais de execução. Barreiro: 50, 
Brumadinho: 50 Bolas e Taquaraçu de 

Minas: 20 Bolas. 

111 Unidade 



Cone de sinalização e (ou)treinamento; 
Confeccionado em polietileno flexível; Base 
quadrada de                                    15 Cm. 

Cone de sinalização e (ou)treinamento; 
Confeccionado em polietileno flexível; Base 
quadrada de 15 Cm. Memória de Cálculo: 
Os Cones são distribuídos por núcleo, de 

acordo com a quantidade de alunos e locais 
de execução. Barreiro: 50 Cones, Belo 
Horizonte: 40 Cones, Brumadinho: 50 

Cones, Cuiabá: 40 Cones, Ibirité: 40 Cones 
e Taquaraçu de Minas: 30 Cones. 

250 Unidade 

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. 

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. 
Memória de Cálculo: Os Cones são 

distribuídos por núcleo, de acordo com a 
quantidade de alunos e locais de execução. 

Barreiro: 50 Cones, Belo Horizonte: 40 
Cones, Brumadinho: 50 Cones, Cuiabá: 40 
Cones, Ibirité: 40 Cones e Taquaraçu de 

Minas: 30 Cones. 

250 Unidade 

Rede de basquete modelo oficial; material: 
algodão (tipo chuá) 

Rede de basquete modelo oficial; material: 
algodão (tipo chuá) Memória de Cálculo: A 
distribuição das redes é feita por núcleo, 

analisando a quantidade de alunos e locais 
de execução. Barreiro: 10 Redes, Belo 

Horizonte: 4 Redes, Brumadinho: 10 Redes 
e Taquaraçu de Minas: 2 Redes. 

26 Par 

Rede de futebol de campo com fio, de alta 
qualidade, em polietileno 

Rede de futebol de campo com fio, de alta 
qualidade, em polietileno Memória de 

Cálculo: A distribuição das redes é feita por 
núcleo, analisando a quantidade de alunos 
e locais de execução. Belo Horizonte: 1 Par 
de Redes, Cuiabá: 1 Par de Redes e Ibirité: 

1 Par de Redes. 

3 Par 

Rede de Voleibol oficial 

Rede de Voleibol oficial Memória de 
Cálculo: A distribuição das redes é feita por 
núcleo, analisando a quantidade de alunos 
e locais de execução. Barreiro: 5 Redes e 

Brumadinho: 5 Redes. 

10 Unidade 

Rede para gol de polipropileno com malhas 
de largura de 10 cm e espessura de 5 mm 

Rede para gol de polipropileno com malhas 
de largura de 10 cm e espessura de 5 mm 

Memória de Cálculo: A distribuição das 
redes é feita por núcleo, analisando a 

quantidade de alunos e locais de execução. 
Barreiro: 10 Pares de Redes, Belo 

Horizonte: 2 Pares de Redes, Brumadinho: 
10 Pares de Redes e Taquaraçu de Minas: 

2 Pares de Redes. 

24 Unidade 



Saco de Rede Nylon Para 10 Bolas - Em 
Nylon. Ideal para 10 bolas tamanho beach 

soccer. 

Saco de Rede Nylon Para 10 Bolas - Em 
Nylon. Ideal para 10 bolas tamanho beach 
soccer. Memória de Cálculo: Os Sacos de 

Bolas são distribuídos por núcleo, de 
acordo com a quantidade de professores e 
locais de execução. Barreiro: 5 Sacos, Belo 
Horizonte: 3 Sacos, Brumadinho: 5 Sacos, 

Cuiabá:2 Sacos, Ibirité: 2 Sacos e 
Taquaraçu de Minas: 1 Saco. 

18 Unidade 

Tatame 1x1x0,40 

Tatame emborrachado, medidas 1 metro 
por 1 metro com 40 mm de espessura nas 
cores azul e amarelo. Memória de Cálculo: 
A modalidade de Judô será trabalhada em 

4 núcleos do Projeto, e cada um deles 
receberá a quantia de 40 placas de tatame, 

o que totaliza em 160 placas, cada uma 
com valor de 148,00, totalizando em 

23.680,00. 

40 Unidade 

Camiseta de competição, em tecido 100% 
poliéster, de Dry Fit. Diversos tamanhos, 

modelo Masculino. 

Camiseta de competição, em tecido 100% 
poliéster, de Dry Fit. Diversos tamanhos, 
modelo Masculino. Memória de Cálculo: 

Serão 3.842 unidades. Sendo distribuídas 
da seguinte maneira: 1.900 Alunos (2 

Camisas para cada um durante o ano), 
somando o total de 3.800 camisas. 14 
Professores (3 Camisas para cada um 
durante o ano), somando o total de 42 

camisas. 

3968 Unidade 

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. 

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. Memória de Cálculo: São 
1.650 alunos, cada um deles receberá uma 

chuteira durante o ano. 

1370 par 

Faixa para Kimono lisa, sem tarja, com 
acabamento em 6 costuras. 100%algodão, 
100% cotton. Tam A1 à A4 - Pessoas com 

até 1,70 à 
2,00m e 65 à 110kg. Cores diversas. 

Faixa para Kimono lisa, sem tarja, com 
acabamento em 6 costuras. 100%algodão, 
100% cotton. Tam A1 à A4 - Pessoas com 

até 1,70 à 2,00m e 65 à 110kg. Cores 
diversas. Memória de Cálculo: Serão 250 
Alunos atendidos na modalidade de Judô, 

cada aluno receberá 1 faixa durante  
o ano, totalizando 250 faixas. As outras 100 
faixas serão entregues para aqueles alunos 
que se destacarem tecnicamente e subirem 
de nível, trocando a cor de sua faixa. Sendo 

assim, totalizamos 350 faixas. 

790 Unidade 



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

Meias longas, até o joelho, que compõem o 
uniforme. Tamanho 33 a 47. PAR. Memória 
de Cálculo: Serão um total de 3.300 meias, 

distribuídas da seguinte maneira: 1.650 
Alunos (2 Meias para cada um durante o 

ano), totalizando 3.300 Meias. 

2740 par 

Short confeccionado em 100% Poliéster 
ClimaLite - elástico na cintura, bolsos frontais 

e listras laterais vibrantes. Masculino, 
tamanhos diversos 

Short confeccionado em 100% Poliéster 
ClimaLite - elástico na cintura, bolsos 

frontais e listras laterais vibrantes. 
Masculino, tamanhos diversos. Memória de 

Cálculo: São 14 Professores, cada um 
deles receberá 3 shorts durante o ano, 

totalizando 42 shorts. 

48 Unidade 

Short de competição feminino, confeccionado 
em suplex, próprio para prática de atletismo 

e elástico de silicone com 25 mm. 
Tamanho P à GG. 

Short de competição feminino, 
confeccionado em suplex, próprio para 

prática de atletismo e elástico de silicone 
com 25 mm. Tamanho P à GG. Memória de 

Cálculo: Serão um total de 1320 shorts 
feminino, sendo distribuídos da seguinte 
maneira: 660 Alunas do Sexo Feminino 

(40% dos beneficiados), cada aluna 
receberá 2 shorts durante o ano, 

totalizando 1320 shorts. 

1320 Unidade 

Short para utilização em treinamentos e 
competições 100% poliester , com sunga 

interna para o modelo Masculino 

Short para utilização em treinamentos e 
competições 100% poliester , com sunga 

interna para o modelo Masculino. Memória 
de Cálculo: Serão um total de 1980 shorts 
masculino, sendo distribuídos da seguinte 
maneira: 990 Alunos do Sexo Masculino 

(60% dos beneficiados), cada aluno 
receberá 2 shorts durante o ano, 

totalizando 1980 shorts. 

1420 Unidade 

Kimono Professor Trançado 

Kimonos Trançados. Casaco feito em 
algodão trançado, costuras triplas com 
reforço extra nas axilas e enchimento 

emborrachado na lapela (gola). Calça em 
brim pesado com costura tripla e reforça 

extra na altura do joelho. Memória de 
Cálculo: O Projeto terá 4 núcleos de Judô, 

em cada núcleo teremos 1 professor, e 
cada professor receberá 1 kimono durante 
o ano, somando o total de 4 kimonos, cada 

um com valor de 215,00, totalizando 
860,00. 

5 Unidade 



Kimono Atleta 

kimonos lisos acompanham calça, casaco e 
faixa branca, são confeccionados em brim. 
Calça com elástico e cordão, casaco com 

reforço extra nas axilas e enchimento 
emborrachado na lapela (gola), 

proporcionando conforto e maior proteção 
para o atleta. Memória de Cálculo: Serão 
250 alunos atendidos pela modalidade de 
judô, cada um deles receberá 1 kimono 

durante o ano, totalizando em 250 kimonos, 
cada um com o valor de 149,00, o que 

totaliza em 37.250,00. 

590 Unidade 

Colete Personalizado 

Colete Personalizado via transfer, com 
opções de cores e logomarcas infinitas, 
material 100% poliéster dry. Memória de 
Cálculo: Os coletes são distribuídos por 
núcleo, de acordo com a quantidade de 
alunos atendidos e locais de execução. 

Sendo assim, a distribuição é a seguinte: 
Barreiro170 coletes, Belo Horizonte 100 

Coletes, Brumadinho 140 Coletes, Cuiabá 
70 Coletes, Ibirité 70 Coletes e Taquaraçu 

de Minas 50 Coletes. 

400 Unidade 

 
 
 
 
O mesmo foi ofertado pela cotação prévia de preços realizada na data de 16 
 de agosto de 2022 sendo que a empresa Foco Distribuidora de Produtos Esportivos 
foi a vencedora dos itens: 1 a 13; 15; 18; 17; 20;  a empresa Scápole Camisetas 
Personalizadas foi a vencedora dos itens: 14, 19 e 23, a empresa Kata Kirei Kimonos 
foi a vencedora dos itens: 16; 21 e 22, ambas pelo motivo de menor preço cumprindo-
se os termos da Lei 11438 de 22/12/2006 e suas respectivas portarias regulamentares 
 
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, 26 de Agosto de 2022. 
 
 
 
 
 

      
   ____________________________________ 

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

 
     


