
   JULGAMENTO DE PROPOSTAS 

 

Com vistas de atender as necessidades do projeto Oportunidade através do Esporte 
ano VII aprovado pelo Ministério do Esporte através da Lei Federal de Incentivo ao 
Esporte, em processo registrado sob o número 71000.048159/2021-96, publicado no 
Diário Oficial da União na data de 20/08/2021, a DE PEITO ABERTO- INCENTIVO AO 
ESPORTE, através do seu 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:  
 

Corda para Boxe 

Corda para Boxe - 
comprimento 
2,50/2,90 m, 

circunferência de 
7 mm e peso de 
265 g. Material: 

Silicone, 
Baquelite, 

Rolamento. 

30 



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. 

4 

Saco de Boxe 

Saco de boxe 150; 
Altura 1,50 m; 

Circunferência 1 
m; Peso 35 kg; 
Material couro; 

Acompanha 
girador com 

gancho e 
correntes; 

Enchimento e 
retalhos de 

tecido.  

2 



Saco de 
Transporte para 
Bolas 

Saco de 
Transporte para 
Bolas. O saco de 
transporte de 
bolas com 
capacidade para 
12; 
Confeccionada 
em Sanet e Nylon 
plastificado; Com 
alça para auxiliar 
o transporte. 
Peso: 760 gramas. 

7 

Luvas 

Luvas - 
amortecimento 
em látex e 
caimento justo. 
TIRA ELÁSTICA: 
ajuste 
personalizado 
com a maior 
estabilidade, 
graças a esta tira. 
Material: 68% 
Látex / 32% 
Elastano.  

28 

Coletes para 
Treino 

Colete 
Personalizado via 
transfer, com 
opções de cores e 
logomarcas 
infinitas, material 
100% poliéster 
dry.  

146 



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.  

170 

Apito 

Apitos para 
utilização nos 
treinamentos. 
Serão 34 unidades 
entregues no 
decorrer dos 12 
meses do projeto.  

20 

Bola de Futebol 
de Salão 

Bola de futebol de 
salão oficial 

adulto.  

189 

Bola de Futebol 
de Campo 

Bola de futebol de 
campo oficial 
adulto.  

160 



Tatame 

Tatame em EVA 
2,00 x 1,00 x 0, 
10. Memória de 
Cálculo: As placas 
de tatame serão 
utilizadas nas 
modalidades 
esportivas judô e 
karatê, onde cada 
núcleo que 
trabalhará as 
mesmas, receberá 
40 unidades 
(placas) de 
tatame para 
utilização da 
modalidade 
durante o período 
de execução do 
projeto. 

40 

Luva de Boxe 
amador 

Luvas de boxe 
amador, 
dimensão: 35X15 
cm. Peso Aprox. 
568 g. Cores 
Diversas. 

100 

Protetor de 
cabeça 

Protetor de 
cabeça aberto, 
tamanho único; 
Composição 
couro, poliamida, 
espuma injetada; 
Fechamento com 
cadarço e velcro; 
Cores azul, 
vermelho ou 
preto.  

16 

Rede de Futebol 
de campo 

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

3 



Jogo de cartão 
para arbitragem 

Jogo de cartão 
para arbitragem 
desportiva, cores: 
Amarelo, 
Vermelho e azul. 
Medidas oficiais. 
Material 
resistente às 
intempéries da 
natureza e ao 
suor humano. 
Produto em 
conformidade C. 
Memória de 
Cálculo: Serão 
destinados para 
os núcleos onde 
as modalidades 
específicas (futsal 
e futebol de 
campo), serão 
trabalhadas. 
Sendo assim, 
serão um total de 
11 kits, com três 
cartões cada. 

7 

Cone de 
sinalização 

Cone de 
sinalização e 
(ou)treinamento; 
Confeccionado 
em polietileno 
flexível; Base 
quadrada de 30 
Cm.  

170 



Luvas de Foco 

Equipamento de 
alta resistência 
para treinamento 
de chutes e socos. 
Material sistético 
de alta resistência 
, elasticidade e 
durabilidade. 
Espumas internas 
para melhorar 
acolchoamento e 
adaptação as 
mãos. Correia 
com velcro para 
ajustar as 
manoplas no 
punho. Espessura: 
4,5 cm. 
Comprimento: 22 
cm x 10 

 

18 de largura. 
Peso de cada 
mão: 250g.   

Meias Longas 

Meias longas, até 
o joelho, branca, 
lisa, para 
competição ou 
treino. 
Composição: 83% 
algodão e 17% 
PP-HE (algodão 
elástico). 
Tamanho 33 à 47. 

1200 

Faixa para 
Kimono 

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

152 



Kimono 

Kimono é 
composto de 
blusão mais a 
calça (Judogui). 
Blusão em tecido 
trançado, super 
reforçado com 
gola grossa de 
lona com 6 
costuras.  

152 

Short 

Short 
confeccionado em 
100% Poliéster 
ClimaLite - 
elástico na 
cintura, bolsos 
frontais e listras 
laterais vibrantes. 
Masculino, 
tamanhos 
diversos 

40 

Chinelo 

Chinelo, sandália 
de dedos, 
confeccionada em 
neoprene, tira de 
borracha, 
entressola em 
EVA e solado de 
borracha. 
Tamanho 34 à 45. 

152 

Camiseta 
Regata 

Camisetas tipo 
regata para 
basquete 
fabricada em 
tecido Poliéster 
com tecnologia 
Dri-Fit com 
aplicações em 
malha Mesh. 
unisex tamanho P 
à EGG. 

200 



Short para 
treinamento e 
competições 

Short para 
utilização em 

treinamentos e 
competições 

100% poliéster , 
com sunga 

interna para o 
modelo 

Masculino.  

1400 

Chuteira de 
campo 

Chuteira de 
campo. Memória 
de Cálculo: Serão 
atendidos 450 
alunos que 
utilizarão este 
equipamento, e 
cada um deles 
receberá 01 par 
de chuteiras 
durante o ano. 
Serão destinados 
também 04 pares 
para funcionários 
da modalidade 
esportiva 
específica 
trabalhada no 
projeto, sendo 01 
par para cada 
professor, 
totalizando em 
454 pares de 
chuteiras. 

303 



Chuteira society 

Chuteira Society. 
Memória de 
Cálculo: Serão 
atendidos 800 
alunos que 
utilizarão este 
equipamento, e 
cada um deles 
receberá 01 par 
de chuteiras 
society durante o 
ano. Serão 
destinados 
também 08 pares 
para funcionários 
da modalidade 
esportiva 
específica 
trabalhada no 
projeto, sendo 01 
par para cada 
professor, 
totalizando em 
808 pares de 
chuteiras society. 

405 

Caneleira 

Caneleira com 
amortecimento: 
material anti-
impacto 
proporcionando 
aderência para 
não escorregar 
dentro do meião. 

600 



Protetor Bucal 

Protetor Bucal 
Duplo. 
Características 
técnicas: Borda 
em Gel Nexfit 
para um melhor 
ajuste e conforto. 
Design avançado 
para uma 
respiração melhor 
durante a luta. 
Armação de 
borracha de alta 
densidade para 
uma melhor 
gestão de choque, 
e uma proteção 
superior. 
Entregue com a 
caixa protetora 
para uma melhor 
higiene. Cor 
preto. Tamanho 
único. 

100 

Camisete de 
competição 

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

1540 

Blusa 90% 
Elastano 

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. 

12 



 
  
Os mesmos foram ofertados pela cotação prévia de preços realizada na data de 1 de 
Novembro de 2022 sendo que a empresa Foco Distribuidora de Produtos Esportivos 
foi a vencedora dos itens: 1 a 5; 7 a 16; 20; 23 a 30, a empresa Kokrenum Ltda foi a 
vencedora dos itens 6; 19; 21; 22, a empresa Katakirei foi a vencedora dos itens: 17; 
18, todas elas 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 10 (dez) dias proceder a efetivação do 
contrato de prestação de serviços. 
 
      Belo Horizonte, 11 de Novembro de 2022. 
 

       
   ____________________________________ 

Wenceslau Teixeira Madeira Junior 
Representante Legal da De Peito Aberto – Incentivo ao Esporte 

     
 


