
FEDERAÇÃO DE VÔLEI DO DISTRITO FEDERAL
COTAÇÃO PRÉVIA Nº 002/2021 

SICONV Nº 005312/2020 

MODALIDADE: MENOR PREÇO UNITÁRIO 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEIBOL, REDES DE VOLEIBOL, PLACAR 

DE MESA, ANTENA DE FIBRA DE VIDRO, PROTETOR DE POSTE, BANNER, 

MEDALHAS E TROFÉUS. Realização do Evento Vôlei para todos, em Brasília/DF 

DATA DE ENVIO DAS PROPOSTAS: 26/11/2021 -  DATA DE ABERTURA E 

29/11/2021CLASSIFICAÇÃO:  E-MAIL PARA ENVIO DA PROPOSTA: 

humbertovoleibol@yahoo.com.br 

ECONSULTAS  ESCLARECIMENTOS: Humberto. 

E-MAIL: humbertovoleibol@yahoo.com.br, Telefone: (61) 99647-6185

1 – Preâmbulo 

Eu, SERGIO FARIA LEMOS DA FONSECA JUNIOR, portador da carteira de 

identidade nº 1.710.210, expedida pela SSP/DF, CPF 033.385.847-68, na 

condição de representante legal da FEDERAÇÃO DE VÔLEI DO DISTRITO 

FEDERAL, CNPJ Nº 18.384.087/0001-03, 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 001 - modalidade: menor 

preço unitário, da emenda nº  no âmbito da proposta SICONV 005312/2020, 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 8.666 de 21/06/1993 (e alteração subsequentes), pelo Decreto 

nº 6.170, de 25 de julho de 2007 e pela Portaria Interministerial nº 424, de 30 de 

dezembro 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 para serem utilizados nas atividades 

desenvolvidas pelo contratante, para promover a inclusão social através do projeto 

VÔLEI PARA TODOS estimulando assim a prática desportiva e o lazer, em Brasília/DF, 

em cumprimento as metas da proposta nº 005312/2020, de acordo com o quantitativo e 

objetivos constantes na proposta de trabalho. 

3 - DOS RECUROS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1 - A fonte de pagamento das despesas para atender a esta COTAÇÃO é oriunda do 

Termo de Fomento nº 005312/2020, celebrado com a Secretaria Especial do Esporte 

do Ministério da Cidadania. 

4. FORNECIMENTO DE MATERIAL



  

4.1- Material Esportivo e banners:  

 

 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. Caso a contratada não entregue no prazo estabelecido, será aplicado multa 

de 10% (dez por cento), em cima do valor do contrato, o mesmo será considerado 

rescindido, sendo resguardado os direitos de perdas e danos ao Instituto Jeferson 

Bizotto.  

  
5 – Justificativa da Contratação 

 A presente contratação visa cumprir o objeto da proposta SICONV 005312/2020, 

celebrado entre Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania e 

FEDERAÇÃO DE VÔLEI DO DISTRITO FEDERAL, conforme consta no Projeto Básico 

e Plano de Trabalho que o acompanham. 

6 – Dos requisitos de participação  

4.1 - 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, 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 lhes assistindo 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 informado no item 2, na forma, 

especificação e quantidades a seguir descritas: 

Item Qtde Material Especificação 

01 06 BOLAS DE 
VOLEIBOL  

 

Bola de vôlei oficial, matrizada, com 18 gomos, 
confeccionada em microfibra, oficial da Confederação 
Brasileira de Vôlei, aprovada pela federação internacional 
de voleibol, circunferência 65-67 cm peso 260-280 
gramas câmera Airbility miolo Slip System removível e 

lubrificada, cor azul/amarelo. 
 



02 01 REDE DE 
VOLEIBOL  

 

Conjunto de redes profissionais oficiais com mastro 
oficial, unissex. Especificações: Confeccionado em fio 
polietileno trançado com espessura de 2,5mm, malha 
0,10 x 0,10 m. Em material PVC quatro lonas fio de seda, 
sendo 1 lona superior com 0,10m e 2 laterais com 0,25m. 
Sistema de cordas de 0,8mm em PP em toda sua 
extensão. Acompanha: extensores e argolas, 
complemento de cabo de aço nas extremidades. Medidas 
9,50 x 1,00m, com tratamento U.V, contra as ações do 
tempo. 

03 1 par PROTETORES 
DE POSTE 

 

Produzido em PVC de borracha, estruturado com 8 
tarugos de espuma extrusada, com fechamento em 
velcro, personalizado com a identidade visual do evento 
e com 1,70m de altura. 
Para que os participantes não se machuquem caso 
venham a colidir com os postes de vôlei. 

04 06 BANNER 

 
Confecção de 6 banners em vinil 340g, impresso com 
ilhós, para divulgação de informações e sinalização do 
evento, medindo 3x1m. 

05 450 MEDALHA 
 

Aquisição de medalhas personalizadas para a premiação 
dos participantes, feita em metal composto. 
O metal reciclável e de alta resistência à corrosão, o que 
não elimina resíduos e não utiliza chumbo na 
composição, tornando a medalha totalmente ecológica. A 
circunferência da medalha possui um raio de 
aproximadamente 7cm e fita com personalização da 
competição de aproximadamente 2cm. 

06 15 TROFÉU 
 

Aquisição de Troféus de altura aproximada de 30 cm de 
altura. Personalizado com adesivos em rezina. A matéria 
prima utilizada será o metal dourado. O troféu é único e 
personalizado com a Logo do evento. 
Para premiação dos participantes. 
 

 

7.2 – Todo material poderá ser adquirido por fornecedores diferentes; 

7.3 - O contrato de aquisição poderá ser aditivado em prazo, caso ocorra aditivo na 

proposta nº 005312/2019. 

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 pelo Decreto nº 6.170, de 25 de Julho de 2007 

e pela Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016.  

8.2 - As propostas de preço deverão ser enviadas unicamente via correio eletrônico, 

para o endereço: humbertovoleibol@yahoo.com.br 

8.3 - As propostas recebidas até o dia 26/11/2021 serão avaliadas e o resultado final 

será apresentado no dia 29/11/2021, através de e-mail e publicação site da entidade na 

internet.  

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.  

9 - 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 

05 (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: 

 

Nº Especificação do Item/Serviço 
QUANTIDA

DE 

VALORES 

Valor Unitário Valor Total 

1 

Medalhas - Aquisição de medalhas personalizadas para a premiação dos atletas, feita em metal 
composto. O metal reciclável e de alta resistência à corrosão, o que não elimina resíduo e não 
utiliza chumbo na composição, tornando a medalha totalmente ecológica. A circunferência da 
medalha possui um raio de aproximadamente 7cm e fita com personalização da competição de 
aproximadamente 2cm 

450  R$              11,60  R$       5.220,00  

2 
Troféus - Aquisição de Troféus de altura aproximada de 30 cm de altura. Personalizado com 
adesivos em resina. A matéria prima utilizada será o metal dourado. O troféu é único e 
personalizado, moldado e fundido com a Logo do evento. Para premiação dos atletas. 

15  R$            133,27  R$       1.999,05  

3 Placar de mesa - Placar de mesa em PVC rígido com dimensões 21x39x19cm 1  R$            249,93  R$          249,93  

4 Bola de Voleibol - Bola oficial, homologada pela confederação internacional de voleibol. 6  R$            449,93   R$      2.699,58  

5 

Rede de Voleibol - Rede profissional oficiais especificações: Confeccionado em fio polietileno 
trançado com espessura de 2,5mm, malha 0,10 x 0,10 m. Em material PVC quatro lonas fio de 
seda, sendo 1 lona superior com 0,10m e 2 laterais com 0,25m. Sistema de cordas de 0,8mm em 
PP em toda sua extensão. Acompanha: extensores e argolas, complemento de cabo de aço nas 
extremidades. Medidas 9,50 x 1,00m, com tratamento U.V. 

1  R$            443,27  R$          443,27  

6 

PROTETORES DE POSTE - Produzido em PVC de borracha, estruturado com 8 tarugos de 
espuma extrusada, com fechamento em velcro, personalizado com a identidade visual do evento 
e com 1,70m de altura. Para que os atletas não se machuquem caso venham a colidir com os 
postes de vôlei. 

1  R$            286,60  R$          286,60  

7 

Antena de Fibra de Vidro - Par de antena profissional para rede de vôlei. Item integrante e que 
delimita lateralmente o espaço de cruzamento no jogo. Confeccionada em fibra de vidro, 
bastão/vara flexível com 1,80m de comprimento e aproximadamente 10mm de espessura e com 
pintura listrada, em esmalte sintético nas cores vermelha e branca  

1  R$            145,67   R$         145,67  

8 
BANNER - Confecção de 6 banners em vinil 340g, impresso com ilhós, para divulgação de 
informações e sinalização do evento, medindo 3x1m. 

6 R$             184,64 R$      1.107,64 

 TOTAL GERAL R$     12.151,74 

 

 

10 - Recursos Financeiros 

Os recursos necessários ao pagamento do valor do Contrato são oriundos da proposta 

nº 005312/2020, celebrado entre a União, por intermédio da Secretaria Especial do 

Esporte do Ministério da Cidadania e FEDERAÇÃO DE VÔLEI DO DISTRITO 

FEDERAL conforme consta no projeto básico e Plano de trabalho. 

 

 

Brasília, 24 de novembro de 2021 

 

 

FEDERAÇÃO DE VÔLEI DO DISTRITO FEDERAL 


