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ANEXO I-A – TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 
1. DO OBJETO 
1.1. Aquisição de materiais esportivos/Uniformes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:  

 
LOTE 1 – BASQUETE: 

REFERÊNCIA 
PROJETO 

Item Especificação Técnica 
Unidade 

de 
Medida 

Quantidade 

Valor 
Estimado 
Unitário 

(R$) 

Valor 
Estimado 

Total  
(R$) 

TREINO 

39 
Uniforme de treino 
dupla face 

Conjunto composto por uma camiseta regata dupla face e 
uma bermuda de basquetebol com elástico e ilhós para 
utilização no treinamento. Confeccionadas em dry, 100% 
poliéster. Com aplicação de até 6 marcas diferentes no 
uniforme. Selo de formação do CBC conforme manual de 
identidade visual. Uniforme de Treino para atletas. Tecido 
gramatura 130 g/m², DRY no fio, microfibra microfilamento, 
gola personalizada com ribana retilínea. Bainha anatômica. 
Costuras reforçadas com acabamento profissional. Camisa 
atleta sem manga. Bermuda com elástico e cordão para 
ajuste na cintura, SEM bolsos laterais. Peça com 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 220 118 25.960,00 

32 
Uniforme - Colete 
para treino 

Coletes para treino fabricado 100% em Poliester. Tamanho P 
a GG. Com aplicação de até 6 marcas diferentes no colete. 
Selo de formação do CBC conforme manual de identidade 
visual. Peça de Treino para atletas. Peça com DRY e 
gramatura 130 g/m². Costuras reforçadas com acabamento 
profissional. Sublimação Digital da logomarca Minas Tênis 
Clube, Selo de Formação de Atletas do CBC e mais duas 
logomarcas. Tamanhos das peças podem variar do tamanho 
P ao EXGG da grade adulta. 

Unidade 84 37 3.108,00 

33 
Uniforme - 
Comissão Técnica 
- treino 

Camiseta meia manga confeccionadas em algodão e 
poliéster. Com aplicação de até 6 marcas diferentes na 
camiseta, bermuda fabricada em tecido em poliéster com 
cordão interno e cós alto, bolso nas laterais com zíper. Selo 
de formação do CBC conforme manual de identidade visual. 
Uniforme de Treino para Comissão Técnica. Tecido 
gramatura 130 g/m², DRY no fio, microfibra microfilamento, 

Conjunto 18 115,8 2.084,40 
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gola personalizada com ribana retilínea. Bainha anatômica. 
Costuras reforçadas com acabamento profissional. Camisa 
comissão técnica com manga. Bermuda com elástico e 
cordão para ajuste na cintura, com bolsos laterais. Peça com 
estampas em Termo transfer aplicado 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. 

34 
Uniforme - Meia - 
atletas e comissão 
técnica 

Par de Meias Cano Alto Elite fabricada em tecido dry para 
utilização de torneios e jogos. Selo de formação do CBC 
conforme manual de identidade visual. Meia cano alto com 
57% algodão, 40% poliamida e 3% outras fibras. Durabilidade 
indicada para uso de atleta. Par (Tamanhos entre 37 até 50). 

Par 238 22 5.236,00 

JOGO 

35 Uniforme de Jogo 

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. Abertura mais cavada 
nos braços, conforme necessidade da modalidade Basquete. 
Calção de jogo: calção masculino para jogo. Peça com forro e 
cordão para ajuste na cintura Em tecido igual, similar ou 
superior ao Dry-500+ Poliester e Doptex, proteção UV, 
sublimação total/parcial. Meia de jogo: pares de meia cano 
alto. Aplicação de silk com 3 ou mais cores da logomarca 
Clube e Selo de Formação de Atletas do CBC nas camisas e 
shorts. Tamanhos podem variar do tamanho P ao tamanho G 
da grade adulta. Uniforme de Jogo (conjunto branco). Ambas 
peças DRY com gramatura 130 g/m². Acabamento 
profissional com costuras reforçadas. Bainha anatômica. 
Camisa regata sem manga, com gola customizada e abertura 
mais cavada nos braços. Calção com gramatura 130 g/m². 
Com elástico e cordão para ajuste na cintura, SEM bolso. 
Meia cano alto com 57% algodão, 40% poliamida e 3% outras 
fibras. 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. Nos shorts apenas MTC e CBC. Peças divididas em 
Uniformes Azul e Branco de competição. Tamanhos podem 
variar do tamanho P ao tamanho EXGG da grade adulta. 

Conjunto 126 164,8 20.764,80 

36 Uniforme de Jogo 
Conjunto de Uniforme de Jogo composto por: Camisa, Calção 
e Meia Cano Alto. Camisas de jogo SEM manga. Tecido 

Conjunto 126 164,8 20.764,80 
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igual, similar ou superior ao Dry-500+ Poliester, proteção UV, 
sublimação total, gola customizada. Abertura mais cavada 
nos braços, conforme necessidade da modalidade Basquete. 
Calção de jogo: calção masculino para jogo. Peça com forro e 
cordão para ajuste na cintura Em tecido igual, similar ou 
superior ao Dry-500+ Poliester e Doptex, proteção UV, 
sublimação total/parcial. Meia de jogo: pares de meia cano 
alto. Aplicação de silk com 3 ou mais cores da logomarca 
Clube e Selo de Formação de Atletas do CBC nas camisas e 
shorts. Tamanhos podem variar do tamanho P ao tamanho G 
da grade adulta. Uniforme de Jogo (conjunto azul). Ambas 
peças DRY com gramatura 130 g/m². Acabamento 
profissional com costuras reforçadas. Bainha anatômica. 
Camisa regata sem manga, com gola customizada e abertura 
mais cavada nos braços. Calção com gramatura 130 g/m². 
Com elástico e cordão para ajuste na cintura, SEM bolso. 
Meia cano alto com 57% algodão, 40% poliamida e 3% outras 
fibras. 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. Nos shorts apenas MTC e CBC. Peças divididas em 
Uniformes Azul e Branco de competição. Tamanhos podem 
variar do tamanho P ao tamanho EXGG da grade adulta. 

VIAGEM 

37 

Uniforme - 
Conjunto de 
moletom - atletas e 
comissão técnica 

Conjunto composto por jaqueta com capuz e bolsos laterais e 
calça com bolsos laterais e traseiro. Fabricado em tecido 89% 
Poliéster e 11 % elastano. Com aplicação de até 6 marcas 
diferentes no agasalho. Selo de formação do CBC conforme 
manual de identidade visual. Uniforme de Viagem para atletas 
e comissão técnica. Peças com gramatura de 250 g/m², uso 
esportivo. Tecido com proteção UV e antialérgico. Adequado 
para temperaturas amenas. Confortável e macio, fácil 
lavagem e não necessita passar. Sensação leve e macia. 
Acabamento profissional com costuras reforçadas. 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. Ambas peças com aplicação em 
Termo transfer aplicado 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. 

Conjunto 36 253,62 9.130,32 
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38 Uniformes - viagem 

Camisa polo meia manga para passeio confeccionadas em 
100% Poliéster. Com aplicação de até 6 marcas diferentes na 
camisa e calça fabricada em tecido em tecido 89% Poliéster e 
11% elastano, com cordão interno e cós alto, possui bolsos 
laterais e traseiro. Selo de formação do CBC conforme 
manual de identidade visual. Uniforme de Viagem para atletas 
e comissão técnica. Camisa Polo com manga, gramatura 130 
g/m², com dois botões de abertura, modelo polo, tecido 100% 
Poliéster. Aplicação em sublimação da logomarca Minas 
Tênis Clube, Selo de Formação de Atletas do CBC e mais 
duas logomarcas. Calça gramatura 250 g/m², tecido confort, 
proteção UV, elástico e cordão para ajuste na cintura, com 
bolsos laterais e traseiro com aplicação de Termo Transfer da 
logomarca Minas Tênis Clube, Selo de Formação de Atletas 
do CBC e mais duas logomarcas. Acabamento profissional na 
gola de forma que não apareça a costura entre o tecido da 
gola e base da blusa. Costuras reforçadas. Bainha 
anatômica. Tamanhos podem variar do tamanho P ao 
tamanho EXGG da grade adulta. 

Conjunto 119 145 17.255,00 

TOTAL LOTE 
R$ 

104.303,32 

 

LOTE 2 – GINÁSTICA ARTÍSTICA E DE TRAMPOLIM: 

REFERÊNCIA 
PROJETO 

Item Especificação Técnica 
Unidade 

de 
Medida 

Quantidade 

Valor 
Estimado 
Unitário 

(R$) 

Valor 
Estimado 

Total 
(R$) 

GINASTICA ARTISTICA 

TREINO 

48 
Camiseta DRY 
manga curta de 
treino 

Confeccionada em tecido Climalite, com gola careca, malha 
simples 65% poliéster e 35% algodão. Com selo de formação 
do CBC, conforme manual de identidade visual. Uniforme de 
Treino para atletas e comissão técnica. Camisa com manga. 
Tecido gramatura 130 g/m², DRY no fio, microfibra 
microfilamento, gola com ribana retilínea. Bainha anatômica. 
Costuras reforçadas com acabamento profissional. Peça com 
estampas em Termo Transfer com logomarca Minas Tênis 
Clube, Selo de Formação de Atletas do CBC e mais duas 
logomarcas. Tamanhos podem variar do tamanho 8 da grade 
infantil ao tamanho GG da grade adulta. 

Unidade 78 58,2 4.539,60 

mailto:ouvidoria@minastc.com.br
http://www.minastenisclube.com.br/


                                                
 

 

Minas I: Rua da Bahia, 2244 - CEP 30160-012 - BH/MG - Tel.: (31) 3516-1000 - Fax Central: (31) 3516-1110 

Minas II: Avenida Bandeirantes, 2323 - CEP 30210-420 - BH/MG - Tel.: (31) 3516-2000 - Fax Central: (31) 3516-2110 
Minas Country: Avenida Country Clube de BH, 3700 - CEP 30290-020 - Belo Horizonte/MG - Telefax: (31) 3517-3050 

OUVIDORIA: (31) 3516-1100 - e-mail: ouvidoria@minastc.com.br - www.minastenisclube.com.br 

47 
Bermuda treino 
masculina 

Confeccionada em tecido Climalite, com gola careca, malha 
simples 65% poliéster e 35% algodão. Com selo de formação 
do CBC, conforme manual de identidade visual. Uniforme de 
Treino para atletas e comissão técnica. *Não considerar gola 
careca. Tecido gramatura 130 g/m² e DRY no fio. Bainha 
anatômica. Costuras reforçadas com acabamento 
profissional. Bermuda com elástico e cordão para ajuste na 
cintura, SEM bolsos laterais. Peça com estampas em Termo 
Transfer com logomarca Minas Tênis Clube e Selo de 
Formação de Atletas do CBC. Tamanhos podem variar do 
tamanho 8 da grade infantil ao tamanho GG da grade adulta. 

Unidade 44 51,39 2.261,16 

46 
Uniforme - Short 
Lycra 

Short Lycra 92% Poliéster e 8% Elastano. Com logo do clube 
e selo de formação de atletas do CBC, conforme manual de 
identidade visual. Uniforme de Treino para atletas. Short DRY 
gramatura 355 g/m². Peça com cós faixa elástica. SEM 
bolsos. Aplicação em Termo Transfer da logomarca Minas 
Tênis Clube e Selo de Formação de Atletas do CBC. Tecido 
com compressão moderada que não marca o corpo, de 
secagem rápida e conforto térmico. Costuras reforçadas com 
acabamento profissional. Tamanhos podem variar do 
tamanho 8 da grade infantil ao tamanho GG da grade adulta.  

Unidade 28 71,83 2.011,24 

VIAGEM 

44 
Camiseta DRY de 
viagem 

Camisa polo meia manga para passeio confeccionadas em 
100% Poliéster. Com aplicação de até 6 marcas diferentes, 
com Selo de formação do CBC conforme manual de 
identidade visual. Uniforme de Viagem para atletas e 
comissão técnica. Camisa polo com manga, gramatura 130 
g/m², com dois botões de abertura, tecido confort, proteção 
UV. Tecido 100% Poliéster. Aplicação em sublimação da 
logomarca Minas Tênis Clube, Selo de Formação de Atletas 
do CBC e mais duas logomarcas. Acabamento profissional na 
gola de forma que não apareça a costura entre o tecido da 
gola e base da blusa. Costuras reforçadas. Bainha 
anatômica. Tamanhos podem variar do tamanho 8 da grade 
infantil ao tamanho GG da grade adulta. 

Unidade 40 65,21 2.608,40 
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45 
Agasalho de 
viagem 

Agasalho unissex composto por jaqueta com zíper e bolsos 
laterais e calça com bolsos laterais. Fabricado em tecido 89% 
Poliéster e 11 % elastano. Com aplicação de até 6 marcas 
diferentes no agasalho (Selo de formação do CBC conforme 
manual de identidade visual). Uniforme de Viagem para 
atletas e comissão técnica. Peças em tecido igual ou superior 
ao Tecido 89% Poliéster e 11 % elastano, gramatura mínima 
de 250 g/m², uso esportivo. 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. Jaqueta com bolsos laterais. Punho canelado, 
manga longa tipo raglan. Aberta com fechamento por Zíper 
até o final da gola. Calça: Elástico e cordão no cós elástico. 
Bolsos laterais em forma de faca e traseiro na calça. Ambas 
peças com aplicação 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 8 da 
grade infantil ao tamanho GG da grade adulta.  

Conjunto 11 259 2.849,00 

GINASTICA DE TRAMPOLIM 

TREINO 

51 
Camiseta DRY 
manga curta de 
treino 

Confeccionada em tecido Climalite, com gola careca, malha 
simples 65% poliéster e 35% algodão. Com selo de formação 
do CBC, conforme manual de identidade visual. Uniforme de 
Treino para atletas e comissão técnica. Camisa com manga. 
Tecido gramatura 130 g/m², DRY no fio, microfibra 
microfilamento, gola com ribana retilínea. Bainha anatômica. 
Costuras reforçadas com acabamento profissional. Peça com 
estampas em Termo Transfer com logomarca Minas Tênis 
Clube, Selo de Formação de Atletas do CBC e mais duas 
logomarcas. Tamanhos podem variar do tamanho 8 da grade 
infantil ao tamanho GG da grade adulta. 

Unidade 46 58,2 2.677,20 
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52 
Bermuda treino 
masculina 

Confeccionada em tecido Climalite, com gola careca, malha 
simples 65% poliéster e 35% algodão. Com selo de formação 
do CBC, conforme manual de identidade visual. Uniforme de 
Treino para atletas e comissão técnica. *Não considerar gola 
careca. Tecido gramatura 130 g/m² e DRY no fio. Bainha 
anatômica. Costuras reforçadas com acabamento 
profissional. Bermuda com elástico e cordão para ajuste na 
cintura, SEM bolsos laterais. Peça com estampas em Termo 
Transfer com logomarca Minas Tênis Clube e Selo de 
Formação de Atletas do CBC. Tamanhos podem variar do 
tamanho 8 da grade infantil ao tamanho GG da grade adulta. 

Unidade 16 51,39 822,24 

53 
Uniforme - Short 
Lycra 

Short Lycra 92% Poliéster e 8% Elastano. Com logo do clube 
e selo de formação de atletas do CBC, conforme manual de 
identidade visual. Uniforme de Treino para atletas. Short DRY 
gramatura 355 g/m². Peça com cós faixa elástica. SEM 
bolsos. Aplicação em Termo Transfer com logomarca Minas 
Tênis Clube e Selo de Formação de Atletas do CBC. Tecido 
com compressão moderada que não marca o corpo, de 
secagem rápida e conforto térmico. Costuras reforçadas com 
acabamento profissional. Tamanhos podem variar do 
tamanho 8 da grade infantil ao tamanho GG da grade adulta.  

Unidade 30 71,83 2.154,90 

VIAGEM 

49 
Camiseta DRY de 
viagem 

Camisa polo meia manga para passeio confeccionadas em 
100% Poliéster. Com aplicação de até 6 marcas diferentes, 
com Selo de formação do CBC conforme manual de 
identidade visual. Uniforme de Viagem para atletas e 
comissão técnica. Camisa polo com manga, gramatura 130 
g/m², com dois botões de abertura, tecido confort, proteção 
UV. Tecido 100% Poliéster. Aplicação em sublimação da 
logomarca Minas Tênis Clube, Selo de Formação de Atletas 
do CBC e mais duas logomarcas. Acabamento profissional na 
gola de forma que não apareça a costura entre o tecido da 
gola e base da blusa. Costuras reforçadas. Bainha 
anatômica. Tamanhos podem variar do tamanho 8 da grade 
infantil ao tamanho GG da grade adulta. 

Unidade 24 63,92 1.534,08 
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50 
Agasalho de 
viagem 

Agasalho unissex composto por jaqueta com zíper e bolsos 
laterais e calça com bolsos laterais. Fabricado em tecido 89% 
Poliéster e 11 % elastano. Com aplicação de até 6 marcas 
diferentes no agasalho (Selo de formação do CBC conforme 
manual de identidade visual). Uniforme de Viagem para 
atletas e comissão técnica. Peças em tecido igual ou superior 
ao Tecido 89% Poliéster e 11 % elastano, gramatura mínima 
de 250 g/m², uso esportivo. 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. Jaqueta com bolsos laterais. Punho canelado, 
manga longa tipo raglan. Aberta com fechamento por Zíper 
até o final da gola. Calça: Elástico e cordão no cós elástico. 
Bolsos laterais em forma de faca e traseiro na calça. Ambas 
peças com aplicação 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 8 da 
grade infantil ao tamanho GG da grade adulta. 

Conjunto 6 259 1.554,00 

TOTAL LOTE 
R$ 

23.011,82 

 
 

LOTE 3 – JUDÔ: 

REFERÊNCIA 
PROJETO Nº 

Item Especificação Técnica 
Unidade 

de 
Medida 

Quantidade 

Valor 
Estimado 
Unitário 

(R$) 

Valor 
Estimado  

Total 
(R$) 

JUDÔ 

TREINO 

56 
Uniforme -Camiseta 

F/M 

Camisas para treinamento T-shirt com recorte, 100% 
poliamida, com manga, em tecido 100% poliamida. Estampas 
em transfer serigráfico. Com selo de formação de atletas do 
CBC, conforme manual de identidade visual. Uniforme de 
Treino para atletas e comissão técnica. Camisa com manga. 
Tecido gramatura 130 g/m², DRY no fio, microfibra 
microfilamento, gola personalizada com ribana retilínea. 
Bainha anatômica. Costuras reforçadas com acabamento 
profissional. Peça com estampas em Termo Transfer com 
logomarca Minas Tênis Clube, Selo de Formação de Atletas 
do CBC e mais duas logomarcas. Tamanhos podem variar do 
tamanho P ao tamanho EXGG da grade adulta. 

Unidade 258 62,28 16.068,24 
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55 
Uniforme - Top 
Lycra Feminino 

Top nadador, 77% poliamida 23 % elastano. Com escudos 
aplicados contendo a logomarca do Clube de e Selo de 
Formação de Atletas do CBC. Conforme manual de 
identificação visual. Uniforme de Treino para atletas. Tecido 
gramatura 355 g/m², compressão moderada que não marca o 
corpo, de secagem rápida e conforto térmico. Forro 100% 
poliamida, etiqueta interna adesivada em transfer. Peça com 
estampas em Aplicação em Termo Transfer com logomarca 
Minas Tênis Clube, Selo de Formação de Atletas do CBC e 
mais duas logomarcas. Costuras reforçadas com acabamento 
profissional. Tamanhos podem variar do tamanho P ao 
tamanho EXGG da grade adulta. 

Unidade 66 59 3.894,00 

57 
Uniforme - 

Bermuda Lycra 
Feminina/masculino 

Bermuda em lycra com cadarço, 77% poliamida, 23 % 
elastano. Peça com escudos aplicados em sublimação 
contendo a logomarca do Clube de e Selo de Formação de 
Atletas do CBC, Conforme manual de identificação visual. 
Uniforme de Treino para atletas. Bermuda Lycra modelo 
Feminino. Tecido gramatura 355 g/m², DRY, microfibra 
microfilamento. Bainha anatômica. Costuras reforçadas com 
acabamento profissional. Bermuda com elástico e cordão 
para ajuste na cintura, SEM bolsos laterais. Peça com 
estampas em Aplicação Termo Transfer com logomarca 
Minas Tênis Clube e Selo de Formação de Atletas do CBC. 
Tamanhos podem variar do tamanho P ao tamanho EXGG da 
grade adulta. 

Unidade 66 76,86 5.072,76 

58 
Uniforme - Short 

M/F 

Short em tactel, 100% poliéster, com painéis em tramas 
abertas para respirabilidade, gramatura leve, cintura média, 
composição do tecido em poliéster com cordão elástico no 
cós e forro. Com escudos aplicados contendo a logomarca do 
Clube de e Selo de Formação de Atletas do CBC. Conforme 
manual de identificação visual. Uniforme de Treino para 
atletas e comissão técnica. Short modelo Masculino SEM 
bolso. Tecido gramatura 130 g/m², DRY no fio, microfibra 
microfilamento. Bainha anatômica. Costuras reforçadas com 
acabamento profissional. Peça com estampas em Aplicação 
em Termo Transfer Digital com logomarca Minas Tênis Clube 
e Selo de Formação de Atletas do CBC. Tamanhos podem 
variar do tamanho P ao tamanho EXGG da grade adulta. 

Unidade 192 60,48 11.612,16 
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59 
Uniforme - Calça 

Lycra F/M 

Calça em lycra com cadarço, 77% poliamida, 23 % elastano. 
Com escudos aplicados em sublimação contendo a 
logomarca do Clube de e Selo de Formação de Atletas do 
CBC, Conforme manual de identificação visual. Uniforme de 
Treino para atletas. Calça Lycra modelo Feminino SEM bolso. 
Tecido gramatura 355g/m², DRY, microfibra microfilamento. 
Bainha anatômica. Costuras reforçadas com acabamento 
profissional. Com elástico e cordão para ajuste na cintura. 
Peça com estampas em Aplicação Termo Transfer Digital 
com logomarca Minas Tênis Clube e Selo de Formação de 
Atletas do CBC. Tamanhos podem variar do tamanho P ao 
tamanho EXGG da grade adulta.  

Unidade 66 111,04 7.328,64 

VIAGEM 

60 
Uniforme - Camisa 
polo manga curta 

F/M 

Polo com 2 botões e recortes, manga curta, composição do 
tecido 100% Poliéster. Composição do tecido com 
respirabilidade. Gola Polo, ajuste frontal por botões, tipo de 
manga: manga curta - com Selo de formação de atletas do 
CBC, conforme manual de identidade visual. Uniforme de 
Viagem para atletas e comissão técnica. Camisa polo com 
manga, DRY gramatura 130 g/m², com botões de abertura, 
tecido confort, proteção UV. Sublimação com aplicação da 
logomarca Minas Tênis Clube, Selo de Formação de Atletas 
do CBC e mais duas logomarcas. Acabamento profissional na 
gola de forma que não apareça a costura entre o tecido da 
gola e base da blusa. Costuras reforçadas. Bainha anatômica. 
Tamanhos podem variar do tamanho P ao tamanho EXGG da 
grade adulta. 

Unidade 258 63,92 16.491,36 

61 
Uniforme - 
Agasalho 

Composto de 1 agasalho e 1 calça. Agasalho, calça em 89% 
Poliéster e 11 % elastano. Casaco com zíper e bolso frontal e 
calça com elástico na cintura, bolso lateral. Todas as peças 
contendo a logomarca do Clube de e Selo de Formação de 
Atletas do CBC, conforme manual de identificação visual. 
Uniforme de Viagem para atletas e comissão técnica. Peças 
com 89% Poliéster e 11%Elastano, gramatura mínima de 250 
g/m², uso esportivo. 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. 
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. Ambas peças com aplicação em 
Termo transfer da logomarca Minas Tênis Clube e Selo de 

Conjunto 35 259 9.065,00 
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Formação de Atletas do CBC e mais duas logomarcas. 
Tamanhos podem variar do tamanho P ao tamanho EXGG da 
grade adulta. 

TOTAL LOTE 
R$ 

69.532,16 

 
 

LOTE 4 – NATAÇÃO: 

REFERÊNCIA 
PROJETO 

Item Especificação Técnica 
Unidade 

de 
Medida 

Quantidade 

Valor 
Estimado 
Unitário 

(R$) 

Valor 
Estimado 

Total 
(R$) 

NATAÇÃO 

TREINO 

72 Uniforme - camisa 

Tecidos: DryICONE + DryElax - Escudo do clube e selo de 
formação de atletas do CBC Bordado Digital - Modelagem 
Confortável - Gola Especial Y Artes em Sublimação Digital - 
Recorte Lateral AirFlux. Uniforme de Treino para atletas e 
comissão técnica. Camisa de treino com manga. Tecido 
gramatura 130 g/m², DRY no fio, microfibra microfilamento, 
gola personalizada com ribana retilínea. Bainha anatômica. 
Costuras reforçadas com acabamento profissional. Peça com 
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 
tamanho EXGG da grade adulta. 

Unidade 390 57,13 22.280,70 

63 
Uniforme - 
Camiseta 

Tecidos: DryICONE + DryElax - Escudo do clube e selo de 
formação de atletas do CBC Bordado Digital - Modelagem 
Confortável - Gola Especial Y Artes em Sublimação Digital - 
Recorte Lateral AirFlux. Uniforme de Treino para atletas e 
comissão técnica. Camisa de treino sem manga. Tecido 
gramatura 130 g/m², DRY no fio, microfibra microfilamento, 
gola personalizada com ribana retilínea. Bainha anatômica. 
Costuras reforçadas com acabamento profissional. Peça com 
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 
tamanho EXGG da grade adulta. 

Unidade 390 57,13 22.280,70 

64 
Uniforme - 
Bermuda 

Tecido DRY-TEX - Escudo do clube e selo de formação de 
atletas do CBC Bordado Digital -Telinha lateral Fluense - 
Cadarço de Regulagem. Uniforme de Treino para atletas e 
comissão técnica. Tecido gramatura 250 g/m², DRY 89% 

Unidade 780 86,29 67.306,20 
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Poliester e 11% elastano no fio, microfibra microfilamento. 
Bainha anatômica. Costuras reforçadas com acabamento 
profissional. Com elástico e cordão para ajuste na cintura, 
com bolsos laterais. Peça com estampas em Aplicação em 
termo transfer sublimação Digital com logomarca Minas Tênis 
Clube e Selo de Formação de Atletas do CBC. Tamanhos 
podem variar do tamanho P ao tamanho EXGG da grade 
adulta.  

VIAGEM 

65 Uniforme - camisa 

Camisa polo meia manga para passeio confeccionadas em 
100% Poliéster. Com aplicação de até 6 marcas diferentes na 
camisa. Selo de formação do CBC conforme manual de 
identidade visual. Uniforme de Viagem para atletas e 
comissão técnica. Camisa de viagem com manga, tecido 
gramatura 130 g/m², DRY no fio, microfibra microfilamento, 
gola personalizada com ribana retilínea. Bainha anatômica. 
Costuras reforçadas com acabamento profissional. Peça com 
estampas em sublimação com logomarca Minas Tênis Clube, 
Selo de Formação de Atletas do CBC e mais duas 
logomarcas. Tamanhos podem variar do tamanho P ao 
tamanho EXGG da grade adulta. 

Unidade 390 63,71 24.846,90 

66 
Uniforme - 

Agasalho e Calça 

Conjunto de jaqueta com capuz e calça. Blusa com 
modelagem folgada, calça com caimento padrão. Jaqueta com 
zíper e capuz. Tecido 89% Poliéster e 11 % elastano. 
AEROREADY para remoção do suor. Cintura elástica 
ajustável com cordão na calça. Com Selo de Formação de 
Atletas do CBC, conforme manual de identidade visual. 
Uniforme de Viagem para atletas e comissão técnica. Peças 
em tecido 89% Poliéster e 11% elastano, gramatura mínima 
de 250 g/m², uso esportivo. 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. 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. Ambas 
peças com aplicação 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. 

Conjunto 107 262,12 28.046,84 

TOTAL LOTE 
R$ 

164.761,34 
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LOTE 5 – TÊNIS: 

REFERÊNCIA 
PROJETO 

Item Especificação Técnica 
Unidade 

de 
Medida 

Quantidade 

Valor 
Estimado 
Unitário 

(R$) 

Valor 
Estimado  

Total 
(R$) 

TÊNIS 

TREINO/JOGO 

78 
Uniforme - 

Treino/Competição 
Masculino 

Fabricado em tecido dry fit, 100porcento poliéster, 
antialérgico e antibacteriano, logomarcas sublimadas, 
conjunto composto por 1 short e 1 camisa. Selo de 
formação de atletas do CBC. Uniforme de Treino e de Jogo 
para atletas. Conjunto atletas: Tecido gramatura 130 g/m², 
DRY no fio, microfibra microfilamento, gola personalizada 
com ribana retilínea. Bainha anatômica. Costuras 
reforçadas com acabamento profissional. Estampas em 
Sublimação digital. Camisa com manga. Bermuda/Short 
com elástico e cordão para ajuste na cintura, com bolsos 
laterais. 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 EXGG da grade adulta. 

Conjunto 132 108,82 14.364,24 

77 
Uniforme - 

Treino/Competição 
Masculino 

Fabricado em tecido dry fit, 100porcento poliéster, 
antialérgico e antibacteriano, logomarcas sublimadas, 
conjunto composto por 1 short e 1 camisa. Selo de 
formação de atletas do CBC. Uniforme de Treino e de Jogo 
para comissão técnica. Conjunto Comissão Técnica: Tecido 
gramatura 130 g/m², DRY no fio, microfibra microfilamento, 
gola personalizada com ribana retilínea. Bainha anatômica. 
Costuras reforçadas com acabamento profissional. 
Estampas em Sublimação digital. Camisa com manga. 
Bermuda/Short com elástico e cordão para ajuste na 
cintura, com bolsos laterais. 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 EXGG da 
grade adulta. 

Conjunto 28 115,96 3.246,88 
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76 
Uniforme - 

Treino/Competição 
feminino 

Conjunto composto por 1 camisa fabricada em tecido dry fit, 
100porcento poliéster, antialérgico e antibacteriano, com 
logomarcas sublimadas e 1 short saia de elanca com 
logomarcas bordadas. Selo de formação de atletas do CBC. 
Uniforme de Treino e de Jogo para atletas. Conjunto atletas: 
Tecido camisa gramatura 130 g/m² e tecido short saia 
gramatura 355 g/m². DRY no fio, microfibra microfilamento, 
gola personalizada com ribana retilínea. Bainha anatômica. 
Costuras reforçadas com acabamento profissional. Camisa 
com manga e estampas em sublimação digital Short Saia 
com cós faixa elástica e SEM bolsos laterais. Estampas em 
termo transfer. Aplicação da logomarca Minas Tênis Clube, 
Selo de Formação de Atletas do CBC e mais duas 
logomarcas na camisa e no short saia apenas MTC e CBC 
Tamanhos podem variar do tamanho P ao EXGG da grade 
adulta. 

Conjunto 68 147,24 10.012,32 

VIAGEM 

75 
Uniforme - 
Agasalho 

Agasalho composto por Jaqueta e Calça, com as seguintes 
descrições: a) jaqueta - Casaco confeccionado em tecido 
89% Poliéster e 11 % elastano, com 250 g/m². Gola alta, 
mangas longas, dois bolsos frontais e um traseiro, punhos 
canelados. Fechamento frontal por zíper. b) calça - Calça 
confeccionada em tecido 89% Poliéster e 11 % elastano, 
com 250 g/m². Cós em elástico e cordão. Peças com 
aplicação em Termo transfer da logomarca Minas Tênis 
Clube e Selo de Formação de Atletas do CBC e mais duas 
logomarcas. Uniforme de Viagem para atletas. Conjunto 
Atletas: Peças em tecido 89% Poliéster e 11% elastano 
gramatura mínima de 250 g/m², uso esportivo. 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. 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. Ambas peças com aplicação 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. 

Conjunto 13 262,12 3.407,56 
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74 
Uniforme - 
Agasalho 

Agasalho composto por Jaqueta e Calça, com as seguintes 
descrições: a) jaqueta - Casaco confeccionado em tecido 
89% Poliéster e 11 % elastano, com 250 g/m². Gola alta, 
mangas longas, dois bolsos frontais e um traseiro, punhos 
canelados. Fechamento frontal por zíper. b) calça - Calça 
confeccionada em tecido 89% Poliéster e 11 % elastano, 
com 250 g/m². Cós em elástico e cordão. Peças com 
aplicação em Termo transfer da logomarca Minas Tênis 
Clube e Selo de Formação de Atletas do CBC e mais duas 
logomarcas. Uniforme de Viagem para comissão técnica. 
Conjunto Comissão Técnica: Peças 89% Poliéster e 11% 
elastano gramatura mínima de 250 g/m², uso esportivo. 
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. 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. Ambas peças com aplicação 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. 

Conjunto 14 262,12 3.669,68 

TOTAL LOTE 
R$ 

34.700,68 
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LOTE 6 – VOLEIBOL FEMININO: 

REFERÊNCIA 
PROJETO 

Item Especificação Técnica 
Unidade 

de 
Medida 

Quantidade 

Valor 
Estimado 
Unitário 

(R$) 

Valor 
Estimado  

Total 
(R$) 

VOLEIBOL FEMININO 

TREINO 

84 
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 
Feminino. Camisa atleta com manga. Tecido gramatura 130 
g/m², DRY no fio, microfibra microfilamento, gola 
personalizada com ribana retilínea. Bainha anatômica. 
Costuras reforçadas com acabamento profissional. Camisa 
com manga e estampas em sublimação digital. Short justo, 
modelo feminino, SEM bolso, para atletas com gramatura 355 
g/m². Peça com cós faixa elástica e estampas em termo 
Transfer. Aplicação da 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 210 130,18 27.337,80 

83 
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 Feminino 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. Camisa com manga e estampas em sublimação 
digital. Short modelo bermuda, modelo masculino, com bolso 
para comissão técnica com gramatura 355 g/m² e estampas 
em sublimação digital. Aplicação da 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 14 124,18 1.738,52 
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JOGO 

82 
Uniforme - 
feminino 

Conjunto de Uniforme de Jogo composto por: Camisa, Short 
Suplex e Meião. Camisa de jogo COM manga . Tecido igual, 
similar ou superior ao Dry-500+ Poliester, proteção UV, 
sublimação total, gola customizada. Short Suplex de jogo, cós 
elástico, peça na cor azul. Fio com flexibilidade, conforto e 
liberdade de movimento. Meião de jogo: par de meião 
feminino - 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 shorts. Uniforme de Jogo 
(01 conjunto branco)-Voleibol Feminino. Ambas peças com 
proteção UV e tecido DRY. Acabamento profissional com 
costuras reforçadas. Bainha anatômica. Camisa com 
gramatura 130 g/m² e com manga e gola customizada. 
Estampas em sublimação digital. Short justo com gramatura 
355 g/m². Peça com cós faixa elástica, SEM bolso e estampas 
em Termo Transfer digital. Meião com durabilidade indicada 
para uso de atleta. Par (Tamanhos entre 37 até 50). 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 108 165,6 17.884,80 

89 
Uniforme - 
feminino 

Conjunto de Uniforme de Jogo composto por: Camisa, Short 
Suplex e Meião. Camisa de jogo COM manga . Tecido igual, 
similar ou superior ao Dry-500+ Poliester, proteção UV, 
sublimação total, gola customizada. Short Suplex de jogo, cós 
elástico, peça na cor azul. Fio com flexibilidade, conforto e 
liberdade de movimento. Meião de jogo: par de meião 
feminino - 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 shorts. Uniforme de Jogo 
(01 conjunto azul)-Voleibol Feminino. Ambas peças com 
proteção UV e tecido DRY. Acabamento profissional com 
costuras reforçadas. Bainha anatômica. Camisa com 
gramatura 130 g/m² e com manga e gola customizada. 
Estampas em sublimação digital. Short justo com gramatura 
355 g/m². Peça com cós faixa elástica, SEM bolso e estampas 
em Termo Transfer digital. Meião com durabilidade indicada 
para uso de atleta. Par (Tamanhos entre 37 até 50). 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 108 165,6 17.884,80 
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VIAGEM 

81 
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 
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 Feminino. 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. 

Conjunto 31 392,24 12.159,44 

TOTAL LOTE R$ 77.005,36 
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LOTE 7 – 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 
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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 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. 

19 398,61 7.573,59   

TOTAL LOTE R$ 49.312,63 

 

LOTE 8 – TOUCAS NATAÇÃO: 

REFERÊNCIA 
PROJETO 

Item Especificação Técnica Unidade 
de 

Medida 

Quantidade Valor 
Estimado 
Unitário 

(R$) 

Valor 
Estimado 

Total 
(R$) 

68 
Uniforme - 

Toucas 
personalizadas 

Touca 100 % silicone, resistente ao cloro, tamanho adulto. 
Personalizada com a logo do clube e do selo de formação de 
atletas do CBC. Uniforme de Treino e Competição dos atletas. 
Personalização correta: cores azul e branco (cores do Minas 
Tênis Clube). 

Unidade 2244 36,95 
R$ 

82.915,80 

mailto:ouvidoria@minastc.com.br
http://www.minastenisclube.com.br/


                                                
 

 

Minas I: Rua da Bahia, 2244 - CEP 30160-012 - BH/MG - Tel.: (31) 3516-1000 - Fax Central: (31) 3516-1110 

Minas II: Avenida Bandeirantes, 2323 - CEP 30210-420 - BH/MG - Tel.: (31) 3516-2000 - Fax Central: (31) 3516-2110 

Minas Country: Avenida Country Clube de BH, 3700 - CEP 30290-020 - Belo Horizonte/MG - Telefax: (31) 3517-3050 

OUVIDORIA: (31) 3516-1100 - e-mail: ouvidoria@minastc.com.br - www.minastenisclube.com.br 

1.2 A aquisição será dividida em lotes, conforme tabela acima, facultando-se ao proponente a 
participação em quantos grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens 
que o compõem. 
 
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, 05 de abril de 2022. 

ANTÔNIO MOREIRA GONÇALVES 
PREGOEIRO 
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