
          16 de Agosto de 2022. 
 
 
DE PEITO ABERTO – INCENTIVO AO ESPORTE CULTURA E LAZER, pessoa jurídica de direito 
privado, associação qualificada como OSCIP, com sede à Rua Joviano Naves, 15, sala 30, bairro 
Palmares, CEP: 31155-710 Belo Horizonte – Minas Gerais, inscrita no CNPG/MF sob o n.º 
07.952.460/0001-69, neste ato representada por seu Representante Legal, Wenceslau Teixeira Madeira 
Júnior, brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade nº M-505962, inscrito no CPF sob o nº. 
761.567.946-34, residente e domiciliado, também nesta Capital, para atender as finalidades do projeto 
Esporte na Cidade XI, aprovado pela Secretaria de Esporte através Lei do Incentivo ao Esporte, em 

processo registrado sob o número 71000.042581/2020-57, publicado no Diário Oficial da União na data de 

24 de Agosto de 2020, vem, apresentar competente solicitação de cotação prévia de preços, com as 
seguintes especificações e condições: 
O prazo para o recebimento das propostas será de 10 (dez) dias, contando-se a partir da data de 16 de 
Agosto de 2022, conforme Lei 11438 de 22/12/2006 e suas respectivas portarias regulamentares. 
 
 
Dos objetos da Contratação: 
 
  

Bola de Basquete Masculina oficial;  
Bola de Basquete Masculina oficial; 

Constituída em material de borracha e tinta 
especial ; Miolo lubrificado e removível;  

140 Unidade 

Bola de futebol de campo oficial adulto Bola de futebol de campo oficial adulto.  150 Unidade 

Bola de futebol de salão oficial adulto Bola de futebol de salão oficial adulto  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:  
120 Unidade 

Bola de vôlei modelo oficial Bola de vôlei modelo oficial Memória de  111 Unidade 

Cone de sinalização e (ou)treinamento;  
Cone de sinalização e (ou)treinamento; 

Confeccionado em polietileno flexível; Base 
quadrada de 15 Cm.. 

250 Unidade 

Cones de marcação  

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.  

250 Unidade 

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

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

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  

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  

24 Unidade 

Saco de Rede Nylon Para 10 Bolas  
Saco de Rede Nylon Para 10 Bolas - Em 

Nylon. Ideal para 10 bolas tamanho beach 
soccer.  

18 Unidade 

Tatame 1x1x0,40 
Tatame emborrachado, medidas 1 metro 

por 1 metro com 40 mm de espessura nas 
cores azul e amarelo.  

40 Unidade 

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

modelo Masculino.  
3968 Unidade 

Chuteira Com cabedal. 
Chuteira Com cabedal em mesh leve e 

semibrilhante e sola para manobras rápidas 
em qualquer direção.. 

1370 par 

Faixa para Kimono. 

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.  

790 Unidade 

Meias longas 
Meias longas, até o joelho, que compõem o 

uniforme. Tamanho 33 a 47. PAR.  
2740 par 

Short confeccionado em 100% Poliéster  

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

frontais e listras laterais vibrantes. 
Masculino, tamanhos diversos 

48 Unidade 

Short de competição feminino 

Short de competição feminino, 
confeccionado em suplex, próprio para 

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

1320 Unidade 

Short para utilização em treinamentos e 
competições  

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

interna para o modelo Masculino.  
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.  

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.  

590 Unidade 

Colete Personalizado 
Colete Personalizado via transfer, com 
opções de cores e logomarcas infinitas, 

material 100% poliéster dry.  
400 Unidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalidade da compra: 
 
 
 
Atender o projeto Esporte na Cidade XI no fornecimento de materiais de consumo esportivo e uniformes. 
Uma vez feita à escolha da melhor proposta pela Organização De Peito Aberto – Incentivo ao Esportes 
Cultura e Lazer, a Empresa vencedora irá ser chamada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para a 
formalização de contrato estipulando-se neste as obrigações e responsabilidades referentes à consecução 
do serviço.   
 
 
 
 
 
 
 

   
 _____________________________________________________ 
  WENCESLAU TEIXEIRA MADEIRA JUNIOR  


