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ANEXO IA– TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022 
1. DO OBJETO 
1.1. Aquisição de materiais e/ou equipamentos esportivos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:  

 

LOTE 1 – VOLEIBOL MASCULINO: 

REFERÊNCIA 
PROJETO 

Item Especificação Técnica 
Unidade 

de 
Medida 

Quantidade 

Valor 
Estimado 
Unitário 

(R$) 

Valor 
Estimado  

Total 
(R$) 

TREINO 

88 
Uniformes para 

treino 

Uniforme composto em camisa e short em dry, polester com elastano, com 
aplicação de logomarcas do clube e do selo de formação do CBC. Uniforme de 
Treino para atletas do Voleibol Masculino. Camisa atleta sem manga. Tecido 
gramatura 130 g/m², DRY no fio, microfibra microfilamento, gola personalizada 
com ribana retilínea. Bainha anatômica. Costuras reforçadas com acabamento 
profissional. Short modelo bermuda, modelo masculino, SEM bolso para atletas 
com gramatura 355 g/m². Estampas em sublimação digital com logomarca 
Minas Tênis Clube, Selo de Formação de Atletas do CBC e mais duas 
logomarcas. Tamanhos podem variar do tamanho P ao EXGG da grade adulta. 

Conjunto 128 117,18 14.999,04 

87 
Uniformes para 

treino 

Uniforme composto em camisa e short em dry, polester com elastano, com 
aplicação de logomarcas do clube e do selo de formação do CBC. Uniforme de 
Treino para comissão técnica do Voleibol Masculino. Camisa comissão técnica 
com manga. Tecido gramatura 130 g/m², DRY no fio, microfibra microfilamento, 
gola personalizada com ribana retilínea. Bainha anatômica. Costuras 
reforçadas com acabamento profissional. Short modelo bermuda, modelo 
masculino, SEM bolso para comissão técnica com gramatura 355 g/m². 
Estampas em sublimação digital com logomarca Minas Tênis Clube, Selo de 
Formação de Atletas do CBC e mais duas logomarcas. Tamanhos podem 
variar do tamanho P ao EXGG da grade adulta. 
 
 
 
 
 
 

Conjunto 14 110 1.540,00 
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JOGO 

86 
Uniforme - 
masculino 

Conjunto de Uniforme de Jogo composto por: Camisa, Calção e Meia Cano 
Alto. Camisas de jogo SEM manga. Tecido igual, similar ou superior ao Dry-
500+ Poliester, proteção UV, sublimação total, gola customizada. Calção de 
jogo: calção masculino para jogo. Peça com forro e cordão para ajuste na 
cintura em tecido Dry-500+ Poliester e Doptex, proteção UV, sublimação 
total/parcial. Meia de jogo: pares de meia cano alto elastano poliamida. 
Aplicação de silk com 3 ou mais cores da logomarca do clube e Selo de 
Formação de Atletas do CBC nas camisas e calções. Uniforme de Jogo (01 
conjunto branco)-Voleibol Masculino. Peças com proteção UV e tecido DRY. 
Acabamento profissional com costuras reforçadas. Bainha anatômica. Camisa 
com gramatura 130 g/m² e com gola customizada. Calção/Bermuda com 
gramatura 130 g/m² e com elástico e cordão para ajuste na cintura, SEM bolso. 
Meião com durabilidade indicada para uso de atleta. Par (Tamanhos entre 37 
até 50). Sublimação digital com aplicação da logomarca Minas Tênis Clube, 
Selo de Formação de Atletas do CBC e mais duas logomarcas na camisa e no 
shorts apenas MTC e CBC. Tamanhos podem variar do tamanho P ao tamanho 
EXGG da grade adulta. 

Conjunto 90 140 12.600,00 

85 
Uniforme - 
masculino 

Conjunto de Uniforme de Jogo composto por: Camisa, Calção e Meia Cano 
Alto. Camisas de jogo SEM manga. Tecido igual, similar ou superior ao Dry-
500+ Poliester, proteção UV, sublimação total, gola customizada. Calção de 
jogo: calção masculino para jogo. Peça com forro e cordão para ajuste na 
cintura em tecido Dry-500+ Poliester e Doptex, proteção UV, sublimação 
total/parcial. Meia de jogo: pares de meia cano alto elastano poliamida. 
Aplicação de silk com 3 ou mais cores da logomarca do clube e Selo de 
Formação de Atletas do CBC nas camisas e calções. Uniforme de Jogo (01 
conjunto azul)-Voleibol Masculino. Peças com proteção UV e tecido DRY. 
Acabamento profissional com costuras reforçadas. Bainha anatômica. Camisa 
com gramatura 130 g/m² e com gola customizada. Calção/Bermuda com 
gramatura 130 g/m² e com elástico e cordão para ajuste na cintura, SEM bolso. 
Meião com durabilidade indicada para uso de atleta. Par (Tamanhos entre 37 
até 50). Sublimação digital com aplicação da logomarca Minas Tênis Clube, 
Selo de Formação de Atletas do CBC e mais duas logomarcas na camisa e no 
shorts apenas MTC e CBC. Tamanhos podem variar do tamanho P ao tamanho 
EXGG da grade adulta. 

Conjunto 90 140 12.600,00 

VIAGEM 

91 
Uniforme - 

passeio agasalho 
M/F 

Kit Uniforme PASSEIO composto de 1 agasalho e 1 calça (ambos forrados), 1 
camisa polo e 1 bermuda. Agasalho, calça e bermuda em tecido 89% Poliéster 
e 11% elastano uso esportivo. Camisa polo com 100% Poliéster. Uso esportivo 

19 398,61 7.573,59   
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com fechamento por 2 botões. Todas as peças contendo a logomarca do Clube 
e Selo de Formação de Atletas do CBC, conforme manual de identificação 
visual. Uniforme de Viagem para atletas e comissão técnica- Voleibol 
Masculino Camisa Polo com dois botões em tecido 100% Poliéster, com 
gramatura mínima de 130 g/m² e agasalho, calça e bermuda com gramatura 
mínima de 250 g/m², uso esportivo em tecido 89% Poliéster e 11% elastano. 
Tecido com proteção UV e antialérgico. Adequado para temperaturas mais 
amenas/frias. Confortável e macio, fácil lavagem e não necessita passar. 
Sensação leve e macia. Acabamento profissional com costuras reforçadas. 
Agasalho/Jaqueta com bolsos laterais. Punho canelado, manga longa tipo 
raglan. Aberta com fechamento por Zíper até o final da gola. Calça: Cordão no 
cós elástico. Bolsos laterais em forma de faca e traseiro na calça. Aplicação na 
camisa em Sublimação e calça e agasalho em Termo Transfer da logomarca 
Minas Tênis Clube e Selo de Formação de Atletas do CBC e mais duas 
logomarcas. Tamanhos podem variar do tamanho P ao tamanho EXGG da 
grade adulta. 

TOTAL LOTE R$ 49.312,63 

 

1.2 A aquisição será dividida em lote, conforme tabela acima. 
 
2. ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E FUNDAMENTOS DA CONTRATAÇÃO. 
 
2.1. O Clube dispõe dos recursos financeiros necessários à presente contratação, que foram descentralizados pelo CBC no âmbito de Ato Convocatório nº 09. 
 
2.2. A presente contratação é realizada com fulcro nos artigos 19 e 20 do Regulamento de Descentralização para Aquisições de Equipamentos e Materiais Esportivos do 
CBC – REM. 

 
Belo Horizonte, 19 de julho de 2022. 

ANTÔNIO MOREIRA GONÇALVES 
PREGOEIRO 


