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INSTITUTO LEO MOURA SPORTS  
COTAÇÃO PRÉVIA Nº 02/2022 
Termo de Fomento 910470/2021 
 
MODALIDADE: MENOR PREÇO UNITÁRIO 
OBJETO: AQUISISÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, MATERIAL DE 
PREMIAÇAO E UNIFORMES ESPORTIVOS, QUE SERÃO UTILIZADOS 
NA APLICAÇÃO DO PROJETO COPA PASSAPORTE PARA VITÓRIA 
 
DATA DE ENVIO DAS PROPOSTAS: 25/04/2022 A 05/05/2022  
DATA DE ABERTURA E CLASSIFICAÇÃO: 06/05/2022         
E-MAIL PARA ENVIO DA PROPOSTA: editais@institutoleomoura.com.br 
CONSULTAS   E   ESCLARECIMENTOS: Carlos Eduardo Veras    
E-MAIL: editais@institutoleomoura.com.br 
TELEFONE: (21) 2496- 8634 ou (21) 99121-4240 

 
1 – Preâmbulo 
Instituto Leo Moura Sports, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 
criada em 19 de fevereiro de 2016, com sede administrativa na Av. 
das Américas, 3255 – Barra da Tijuca, CEP 22631-002, Rio de Janeiro- 
RJ , nesta cidade, registrada no CNPJ/MF sob o nº 24.260.951/0001-
68, torna público por intermédio de sua Comissão Permanente de 
Compras, para conhecimento dos interessados, que está promovendo 
no prazo previsto Cotação Prévia de Preço nº 02 - modalidade: menor 
preço unitário, do Termo de Fomento 910470/2021, celebrado com a 
União, por intermédio da Secretaria Especial do Esporte do Ministério 
da Cidadania, para execução do referido Termo de Fomento. A 
presente Cotação Prévia de Preço regida Lei nº 13.019 de 31/07/2014 
(e alteração subsequentes), pelo Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 
2016 e suas alterações e pelos itens e anexos abaixo. 
 
 
2 – Do Objeto 

 
A presente Cotação Prévia de Preço tem por objeto a contratação de 

empresa para o fornecimento de materiais esportivos, material de 
premiação e uniformes para serem utilizados no projeto Copa 
Passaporte para Vitória, que tem como objetivo a realização de eventos 
de participação nas modalidades de Volei, Futsal e Futebol de Campo 
no Estado do Rio de Janeiro, em cumprimento as metas do Termo de 
Fomento 910470/2021, de acordo com o quantitativo e objetivos 
constantes na proposta de trabalho. 
 

mailto:editais@institutoleomoura.com.br
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3 - DOS RECUROS ORÇAMENTÁRIOS 
- A fonte de pagamento das despesas para atender a esta COTAÇÃO é 
oriunda do Termo de Fomento 910470/2021, celebrado com a Secretaria 
Especial do Esporte do Ministério da Cidadania 
 
 
 

4. FORNECIMENTO DE MATERIAL 
 
4.1- Uniforme: 
 

a. A contratada deverá iniciar a produção do material 

imediatamente após a assinatura do instrumento contratual. A empresa 

a ser contratada deverá entregar o material no local informado pelo 

solicitante especificado no contrato; 

 
b. Os itens que compõem este processo devem ser entregues 

embalados e individualizados conforme os itens que compõe a 

descrição da planilha mencionadas abaixo, com a identificação na parte 

externa de cada item e de forma legível, e os respectivos tamanhos, 

conforme estipulado pelo solicitante. 

 

c. O tamanho dos produtos solicitados será indicado no 

momento da ordem de fornecimento. 

 

d. No caso de materiais personalizados, com logomarca, o 

mesmo deve ser enviado previamente para aprovação do Instituto Leo 

Moura Sports junto a Secretaria Especial de Esportes 

 
 

4.2 Materiais Esportivos e Material de Premiação: 
 

a. A contratada deverá iniciar a produção do material 

imediatamente após a assinatura do instrumento contratual. A empresa 

a ser contratada deverá entregar o material no local informado pelo 

solicitante especificado no contrato; 

 
b. Os itens que compõem este processo devem ser entregues 

embalados e individualizados conforme os itens que compõe a 

descrição da planilha mencionadas abaixo, com a identificação na parte 

externa de cada item e de forma legível 
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c. No caso de materiais personalizados, com logomarca, o 

mesmo deve ser enviado previamente para aprovação do Instituto Leo 

Moura Sports junto a Secretaria Especial de Esportes 

 

5 – Justificativa da Contratação 
A presente contratação visa cumprir o objeto do Termo de Fomento 

910470/2021, celebrado entre Secretaria Especial do Esporte do 
Ministério da Cidadania e o Instituto Leo Moura Sports, conforme consta 
no Proposta de Trabalho e Plano de Trabalho que o acompanham. 
 
 

 
6 – Dos requisitos de participação 

 
6.1 - Poderão participar da presente Cotação prévias todas as pessoas 
jurídicas, devidamente habilitadas a prestar os serviços do objeto desta 
cotação, formalmente escolhidas/convidadas ou legitimamente 
interessadas e que satisfaçam, integralmente, a todas as condições do 
presente Edital. 

6.2 - Não poderão participar da concorrência, empresas que tenham 
sido consideradas suspensas e/ou inidôneas por força da Lei 8.666/93 
alterada pela Lei 14.133/2021, que estejam concordatárias ou com 
falência decretada ou que estejam sofrendo penalidades impostas por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual, 
Municipal ou Federal. 

 
6.3 - Não será admitida participação de empresas sob a forma de 
Consórcios ou grupo de empresas. 

 
6.4 - Os concorrentes, antes da elaboração das propostas, deverão 
proceder à verificação e comparação minuciosa de todos os elementos 
técnicos fornecidos, observando que deverão assumir todos os custos 
associados à elaboração de suas propostas, não assistindo-lhes 
nenhuma indenização pela aquisição dos elementos necessários à 
organização e apresentação das propostas. 
 

 

 

 

 

7 - Especificação dos Serviços 
7.1 As contratadas deverão responsabilizar-se pelo fornecimento de 
materiais na forma descrita abaixo, que serão utilizados no programa 
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informado no item 2, na forma, especificação e quantidades a seguir 
descritas: 

 

A- MATERIAL ESPORTIVO 

 

N Descrição do Item Qtd. 

1 
Bola de futebol, material PU, tam 5 oficial com 
logomarca do projeto 

100 

2 

Bola de futsal Bola de futsal - Bola com Design 
diferenciado, trás uma performance diferente 
dentro das quadras já que seu material externo 
mais macio e 100% impermeável proporcional um 
direcionamento nos chutes e mais velocidade nas 
trocas de passes. Medindo entre 62 a 64 cm com 
peso entre 410 a 450 gr, miolo removível e 
substituível, 0% de absorvição de água. 

20 

3 
Bola de Vôlei 3600 Fusion, material PU peso 260 a 
280 gr circunferência 65 a 67 cm. 

20 

4 
Rede para Trave de Gol Futebol de Campo Fio 
2mm Nylon (par) 

10 

5 

Rede de volei com 2 Faixas superior e inferior de 4 
cm de largura, fabricada em lona tipo entretela 
plástica sintética cor branca, ambas com fio guia 
fino por dentro da faixa superior que serve para 
ser utilizado para passagem do cabo de aço ou de 
corda por dentro da faixa, de modo a fornecer a 
sustentação da rede.Detalhe! O fio guia que após 
a passagem do cabo de aço ou corda grossa, 
quando ele já estiver fora da rede, serve para 
amarração das pontas de baixo junto aos 
postes.Todas fabricadas com Matéria Prima 100% 
virgem com tratamento Ultravioleta (UV)que 
protege e prolonga a vida útil da rede.Utilizando a 
tecnologia Sem Nó, as malhas da rede são unidas 
de forma entrelaçadas, mantendo-se firmes e 
inalteradas ao longo de seu uso, garantindo a 
retenção da bola por mais tempo.Malhas unidas 
de forma entrelaçadas garante mais resistência e 
maleabilidade a rede, tornando sua vida útil mais 
longa. 

5 
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6 

Apito Profissional. Feito em plástico e ABS para 
melhor durabilidade, esse apito esportivo possui 
capacidade sonora de 115 decibéis e alcance de 
130 metros, ideal para partidas de futebol e outras 
práticas esportivas indoor e outdoor. O apito 
acompanha cordão para pendurar. 

5 

7 

Jogos de Cartões -Cartão de Árbitro  com Capa e 
Lápis - com 3 Cartões -cartões de advertência, 
ficha para preenchimento de dados, lápis e capa 
para o encaixe dos objetos para mais praticidade 
durante as partidas 

10 

 

 

B-  MATERIAL DE PREMIAÇÃO 

 

N Descrição do Item Qtd. 

1 
MEDALHAS DE PREMIAÇÃO 1º LUGAR - Personalizadas (arte a 
definir), na cor dourada, 7cm, com fita personalizada. 

200 

2 
MEDALHAS DE PREMIAÇÃO 2º LUGAR  - Personalizadas (arte a 
definir), na cor prateada, 7cm, com fita personalizada. 

200 

3 
MEDALHAS DE PREMIAÇÃO 3º LUGAR - Personalizadas (arte a 
definir), na cor bronze envelhecido, 7cm, com fita 
personalizada. 

200 

4 Troféu de Campeão empolimetro metalizado 80 cm   8 

5 Troféu de Vice - Campeão em polimetro metalizado 70 cm   8 

6 Troféu Terceiro Lugar em polimetro metalizado 50 cm  8 

7 
Troféu Goleiro menos vazado em polimetro metalizado 50 cm ( 
Futsal e Futebol) 

7 

8 Troféu Artilheiro em polimetro metalizado 50 cm   Futsal e Futebol  7 

9 Troféu Craque do campeonato em polimetro metalizado 50 cm  Volei  7 

 
C- UNIFORMES 

 

N Descrição do Item Qtd. 

1 

Camisa para pratica de futebol, logomarcada  
- Tecido Dry Fit, alta qualidade: Sublimação 
com alta definição, qualidade 
incomparável;Tamanhos:Adulto 

1620 
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2 

Shorts para pratica de futebol, logomarcada  - 
Tecido Dry Fit, alta qualidade: Sublimação 
com alta definição, qualidade 
incomparável;Tamanhos: Adulto 

1620 

3 
Meião para pratica de futebol - Atoalhado 
juvenil liso Fabricado em algodão, poliéster, 
elastodieno.  

1620 

4 

Camisa para pratica de Futsal, logomarcada  - 
Tecido Dry Fit, alta qualidade: Sublimação 
com alta definição, qualidade 
incomparável;Tamanhos:Adulto 

150 

5 

Shorts para pratica de Futsal, logomarcada  - 
Tecido Dry Fit, alta qualidade: Sublimação 
com alta definição, qualidade 
incomparável;Tamanhos: Adulto 

150 

6 
Meião para pratica de Futsal- Atoalhado 
juvenil liso Fabricado em algodão, poliéster, 
elastodieno.  

150 

7 

Camisa para pratica de Volei, logomarcada  - 
Tecido Dry Fit, alta qualidade: Sublimação 
com alta definição, qualidade 
incomparável;Tamanhos:Adulto 

150 

8 

Shorts para pratica de Volei, logomarcada  - 
Tecido Dry Fit, alta qualidade: Sublimação 
com alta definição, qualidade 
incomparável;Tamanhos: Adulto 

150 

9 
Meião para pratica de volei - Atoalhado juvenil 
liso Fabricado em algodão, poliéster, 
elastodieno.  

150 

10 

Camisa para equipe de produção, 
logomarcada  - Tecido Dry Fit, alta qualidade: 
Sublimação com alta definição, qualidade 
incomparável;Tamanhos:Adulto 

50 

 

7.1 Todos os materiais poderão ser adquiridos por fornecedores diferentes; 

 

7.2 O contrato de aquisição poderá ser aditivado em prazo, caso ocorra aditivo 

do Termo de Fomento 910470/2021 

7.3 O Material será entregue na sede da instituição. 
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8 Critério de Julgamento das Propostas. 

 

8.1. O processamento e julgamento desta concorrência obedecerão às 

regras deste edital e, onde o mesmo for omisso, subsidiariamente, 

aplicar-se-ão, por analogia, as disposições da Lei Federal no 

8.666/93, pela Lei nº 13.019 de 31/07/2014 (e alteração 

subsequentes), pelo Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016 e suas 

alterações e pelos itens e anexos abaixo. 

8.2. As propostas de preço deverão ser enviadas unicamente via correio 

eletrônico, para editais@institutoleomoura.com.br 

8.3. As propostas recebidas até o dia 05 de maio de 2022 serão 

avaliadas e o resultado final será apresentado no dia 06 de maio de 

2022, através de e-mail e publicação site da entidade na internet.  

https://institutoleomoura.com.br/l 

8.4. As propostas serão avaliadas pelo MENOR PREÇO onde devem 

ainda ser especificados os valores unitários, desde que não haja 

nenhuma contradição, descumprimento ou dubiedade com relação 

ao atendimento das exigências apresentadas neste edital. 

 
8 - Pagamento 

O pagamento do valor utilizado no mês será realizado através de OBTV 
– Ordem Bancária de Transferência Voluntária, na conta corrente da 
empresa vencedora, em até 5 (cinco) dias do recebimento das notas 
fiscais do respectivo material, após o “ateste” de satisfatório 
atendimento especificado, nos valores definidos conforme planilha de 
custos, nos termos dispostos abaixo: 

 

 

A- MATERIAL ESPORTIVO 

 

N Descrição do Item Qtd. 
 Valor 

Unitário  
 Valor 

total (R$)  

1 
Bola de futebol, material PU, tam 5 oficial com 
logomarca do projeto 

100 90,00 
 R$      

9.000,00  

2 
Bola de futsal Bola de futsal - Bola com Design 
diferenciado, trás uma performance diferente 

20 90,00 
 R$      

1.800,00  

mailto:editais@institutoleomoura.com.br
https://www.costaemouraesportes.com.br/projetos/escolinha-de-futebol.html
https://www.costaemouraesportes.com.br/projetos/escolinha-de-futebol.html
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dentro das quadras já que seu material externo 
mais macio e 100% impermeável proporcional um 
direcionamento nos chutes e mais velocidade nas 
trocas de passes. Medindo entre 62 a 64 cm com 
peso entre 410 a 450 gr, miolo removível e 
substituível, 0% de absorvição de água. 

3 
Bola de Vôlei 3600 Fusion, material PU peso 260 
a 280 gr circunferência 65 a 67 cm. 

20 130,00 
 R$      

2.600,00  

4 
Rede para Trave de Gol Futebol de Campo Fio 
2mm Nylon (par) 

10 468,30 
 R$      

4.683,00  

5 

Rede de volei com 2 Faixas superior e inferior de 
4 cm de largura, fabricada em lona tipo entretela 
plástica sintética cor branca, ambas com fio guia 
fino por dentro da faixa superior que serve para 
ser utilizado para passagem do cabo de aço ou de 
corda por dentro da faixa, de modo a fornecer a 
sustentação da rede.Detalhe! O fio guia que após 
a passagem do cabo de aço ou corda grossa, 
quando ele já estiver fora da rede, serve para 
amarração das pontas de baixo junto aos 
postes.Todas fabricadas com Matéria Prima 100% 
virgem com tratamento Ultravioleta (UV)que 
protege e prolonga a vida útil da rede.Utilizando a 
tecnologia Sem Nó, as malhas da rede são unidas 
de forma entrelaçadas, mantendo-se firmes e 
inalteradas ao longo de seu uso, garantindo a 
retenção da bola por mais tempo.Malhas unidas 
de forma entrelaçadas garante mais resistência e 
maleabilidade a rede, tornando sua vida útil mais 
longa. 

5 115,00 
 R$         

575,00  

6 

Apito Profissional. Feito em plástico e ABS para 
melhor durabilidade, esse apito esportivo possui 
capacidade sonora de 115 decibéis e alcance de 
130 metros, ideal para partidas de futebol e outras 
práticas esportivas indoor e outdoor. O apito 
acompanha cordão para pendurar. 

5 12,40 
 R$            

62,00  

7 

Jogos de Cartões -Cartão de Árbitro  com Capa e 
Lápis - com 3 Cartões -cartões de advertência, 
ficha para preenchimento de dados, lápis e capa 
para o encaixe dos objetos para mais praticidade 
durante as partidas 

10 12,53 
 R$         

125,30  

Total de Bens     
 R$         

18.845,30  
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B- MATERIAL DE PREMIAÇÃO 
 

N Descrição do Item Qtd. 
 Valor 

Unitário  
 Valor total 

(R$)  

1 
MEDALHAS DE PREMIAÇÃO 1º LUGAR - 
Personalizadas (arte a definir), na cor 
dourada, 7cm, com fita personalizada. 

200 10,63 
 R$      

2.126,00  

2 
MEDALHAS DE PREMIAÇÃO 2º LUGAR  - 
Personalizadas (arte a definir), na cor 
prateada, 7cm, com fita personalizada. 

200 10,63 
 R$      

2.126,00  

3 

MEDALHAS DE PREMIAÇÃO 3º LUGAR - 
Personalizadas (arte a definir), na cor 
bronze envelhecido, 7cm, com fita 
personalizada. 

200 10,63 
 R$      

2.126,00  

4 
Troféu de Campeão empolimetro 
metalizado 80 cm   

8 396,25 
 R$      

3.170,00  

5 
Troféu de Vice - Campeão em polimetro 
metalizado 70 cm   

8 391,67 
 R$      

3.133,36  

6 
Troféu Terceiro Lugar em polimetro 
metalizado 50 cm  

8 371,67 
 R$      

2.973,36  

7 
Troféu Goleiro menos vazado em polimetro 
metalizado 50 cm ( Futsal e Futebol) 

7 241,23 
 R$      

1.688,61  

8 
Troféu Artilheiro em polimetro metalizado 
50 cm   Futsal e Futebol  

7 241,23 
 R$      

1.688,61  

9 
Troféu Craque do campeonato em 
polimetro metalizado 50 cm  Volei  

7 241,23 
 R$      

1.688,61  

Total de Outros     
 R$           

20.720,55  

 
 

C- UNIFORMES 
 

N Descrição do Item Qtd. 
 Valor 

Unitário  
 Valor total 

(R$)  

1 

Camisa para pratica de futebol, 
logomarcada  - Tecido Dry Fit, alta 
qualidade: Sublimação com alta definição, 
qualidade incomparável;Tamanhos:Adulto 

1620 68,35 
R$ 

110.727,00 
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2 

Shorts para pratica de futebol, logomarcada  
- Tecido Dry Fit, alta qualidade: Sublimação 
com alta definição, qualidade 
incomparável;Tamanhos: Adulto 

1620 45,10 R$ 73.062,00 

3 
Meião para pratica de futebol - Atoalhado 
juvenil liso Fabricado em algodão, poliéster, 
elastodieno.  

1620 14,90 R$ 24.138,00 

4 

Camisa para pratica de Futsal, logomarcada  
- Tecido Dry Fit, alta qualidade: Sublimação 
com alta definição, qualidade 
incomparável;Tamanhos:Adulto 

150 68,35 R$ 10.252,50 

5 

Shorts para pratica de Futsal, logomarcada  
- Tecido Dry Fit, alta qualidade: Sublimação 
com alta definição, qualidade 
incomparável;Tamanhos: Adulto 

150 45,10 R$ 6.765,00 

6 
Meião para pratica de Futsal- Atoalhado 
juvenil liso Fabricado em algodão, poliéster, 
elastodieno.  

150 14,90 R$ 2.235,00 

7 

Camisa para pratica de Volei, logomarcada  
- Tecido Dry Fit, alta qualidade: Sublimação 
com alta definição, qualidade 
incomparável;Tamanhos:Adulto 

150 68,35 R$ 10.252,50 

8 

Shorts para pratica de Volei, logomarcada  - 
Tecido Dry Fit, alta qualidade: Sublimação 
com alta definição, qualidade 
incomparável;Tamanhos: Adulto 

150 45,10 R$ 6.765,00 

9 
Meião para pratica de volei - Atoalhado 
juvenil liso Fabricado em algodão, poliéster, 
elastodieno.  

150 14,90 R$ 2.235,00 

10 

Camisa para equipe de produção, 
logomarcada  - Tecido Dry Fit, alta 
qualidade: Sublimação com alta definição, 
qualidade incomparável;Tamanhos:Adulto 

50 66,30 R$ 3.315,00 

Total de Bens     
 R$         

249.747,00  
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9 - Recursos Financeiros 

9.1 Os recursos necessários ao pagamento do valor do Contrato são 
oriundos do Termo de Fomento 910470/2021, celebrado entre a União, 
por intermédio da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da 
Cidadania e o Instituto Leo Moura Sports, conforme consta na Proposta 
de Trabalho e Plano de trabalho. 

 
Rio de Janeiro, 25 de abril de 2022 

 
 

 
_________________________________________________ 

Adolfo Luiz Costa 
Presidente 

INSTITUTO LÉO MOURA SPORTS 
 


