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CENTRAL ÚNICA DAS FAVELAS 

COTAÇÃO PRÉVIA Nº 002/2021 

PLATAFORMA +BRASIL Nº 897996/2020  

  

MODALIDADE: MENOR VALOR GLOBAL  

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORMES ESPORTIVOS, 

QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJETO CUFA- ESPORTES PARA TODOS 

 

DATA DE ENVIO DAS PROPOSTAS: 16/12/2022 a 28/02/2023 
DATA DE ABERTURA E CLASSIFICAÇÃO: 05/03/2023 
E-MAIL PARA ENVIO DA PROPOSTA: licitacoes@cufa.org.br 
ENDEREÇO FÍSICO PARA ENVIO DE PROPOSTA: Rua Francisco Batista, 01 – 
Madureira – Rio de Janeiro - RJ  
CONSULTAS   E   ESCLARECIMENTOS: duvidas@cufa.org.br 

1 – PREÂMBULO 

CENTRAL ÚNICA DAS FAVELAS DO RIO DE JANEIRO, Pessoa Jurídica de Direito 

Privado, criada em 17 de junho de 2003, com sede administrativa na Rua Francisco 

Batista, 01 - Madureira - RJ,  CEP 21.351-000,  Rio de Janeiro- RJ , nesta cidade, 

registrada no CNPJ/MF sob o nº 06.052.228/0001-01, 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 002 - modalidade: menor 

valor global, da Termo de Fomento 897996/2020, 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 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 e uniformes para serem utilizados nas atividades 

desenvolvidas pelo contratante, através do projeto CUFA- Esportes para Todos, que 

atenderão crianças a adolescentes do Estado do Rio de Janeiro, em cumprimento as 

metas do Termo de Fomento nº 897996/2020, 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 897996/2020, celebrado com a Secretaria Especial do Esporte 

do Ministério da Cidadania. 
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4. FORNECIMENTO DE MATERIAL 

  

4.1- Fardamento:  

 

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 o 

respectivo tamanho (P, M, G e GG), 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 Central Única das Favelas junto a Secretaria Especial 

de Esportes 

 

 

4.2 MATERIAIS ESPORTIVOS:  

 

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 

 

c. No caso de materiais personalizados, com logomarca, o mesmo deve ser enviado 

previamente para aprovação da CUFA junto a Secretaria Especial de Esportes 

 

 
5 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 A presente contratação visa cumprir o objeto do Termo de Fomento 897996/2020, 

celebrado entre Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania e Central 
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única das Favelas, 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, 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 informado no item 2, na forma, 

especificação e quantidades a seguir descritas: 

 

A- MATERIAL ESPORTIVO 

Nº Especificação do Item/Serviço QUANTIDADE 

1 
Cones plásticos para treinamento técnico -  Confeccionado em plastico flexível; de 45 
Cm.  

20 

2 
Cones plásticos modelo chinês - Cone demarcatório (disco/chapéu chinês) - 6,5cm 
de altura e 19,5cm de diâmetro. Material plástico flexível 

20 

3 Bambolê para treinamento - Bambole 65cm diametro de plastico colorido 20 

4 
Stocking Ball, bola de silicone medindo 45cm de diâmetro - Logomarcada - Bola de 
Meia para treinos de fundamentos e estimular coordenação motora do aluno 

20 
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5 
Saco porta bolas - Saco de Bolas. Capacidade: Até 10 bolas Tam. 7 Material em seda 
com alça complementar 

4 

6 
Bomba de ar para bolas- Bomba de ar - confeccionada em plástico, sistema dupla 
ação, e marcador de calibragem, 01 mangueira extensora, 02 bicos (agulhas) 
rosqueáveis (bomba de ar doublé action).  

5 

7 
Cronômetro para controle das atividades - Especificações Técnicas: Medidas: 7,5cm 
x 5cm x 2cm, Cronometra progressivamente (Horas / minutos / segundos / milésimos), 
Possui alarme, relógio e calendário, Marca dia, mês e ano  

18 

8 
Coletes em cores diversas logomarcado - Colete de identificação de poliéster, 
tamanho: Infantil e Juvenil 

500 

9 Apito profissional com cordão.  18 

10 Pares de luvas de goleiros - Material Poliéster, ajuste em velcro elastico. 50 

11 
Escadinha de agilidade para condicionamento físico 3,95 m, Material: Fitas laterais 
em Nylon e degraus em EVA.   

5 

12 Cinto de tração Duplo elástico. 5 

13 
Estacas de treinamento ajustável (kit c 8 unid.) - Composição: PVC - Peso do Produto: 
2,88 kg -Dimensões Aproximadas: 2.5x170x2.5 (LxAxP) cm -Itens Inclusos: 8 
estacas/ 1 bolsa para transporte 

5 

14 

Kit funcional ( Kit composto por: 14 materiais diferentes que totalizam 122 itens para 
treinamento funcional. 
Nome do Produto 1: 02 unidades da Caixa de Salto de Madeira com dimensões de 
40x35x45cm cada e 03 unidades com dimensões de 60x50x75cm cada. 
Nome do Produto 2: 02 unidades de Power Bag 5kg cada + 02 unidades de 10kg cada 
+ 01 unidade de Bag 15kg cada. 
Nome do Produto 3: 03 unidades de Wall Ball 4kg cada + 02 unidades 6kg cada. 
Nome do Produto 4: 06 unidades de Kettlebell 4kg cada + 04 unidades 6kg cada + 02 
unidades de 8kg cada + 02 unidades de 10kg cada. 
Nome do Produto 5: 02 unidades da Escada de Agilidade de Plástico na cor amarela 
com 11 degraus cada. 10 unidades de Corda de Pular PVC. 05 unidades de Roda 
Para Abdominal na cor preta. 
Nome do Produto 6: 20 unidades de Chapéu Chinês Coloridos. 16 unidades de Cone 
com Furos Coloridos. 8 unidades de Barreias para Cone. 02 unidades do Kit de Argola 
de Agilidade com 8 peças cada. 
Nome do Produto 7: 05 unidades de TRX/Fita de Suspensão na cor Preta e Amarela. 
01 unidade da Super Band Laranja Média + 02 unidade da Roxa Forte + 02 unidades 
da Verde Extra Forte. 
Nome do Produto 8: 01 unidade de Corda Naval de 10 metros. 05 unidades de Chalk 
Block/Carbonato de Magnésio de 56g cada. 10 unidades de Colchonete Espuma D80. 
80m de Grama Sintética de 12mm. 
Nome do Produto 9: 01 unidade de Gaiola Funcional com 4 Módulos.  

5 



 

CUFA – CENTRAL ÚNICA DAS FAVELAS 
Rua Francisco Batista, 01 – Madureira, Rio de Janeiro - RJ / CEP: 21351-000 

Telefones: (21) 2489-7927  
www.cufa.org.br 

 

15 Protetor Bucal Simples MMA   50 

16 Luva Mma Profissional Treino Competição Vale Tudo  50 

17 Protetor de cabeça fechado  50 

18 
Tatame em E.V.A 1x1m - 10 mm de Espessura com Encaixe 
Tataem de proteção para o treino de MMA 

40 

19 Protetor De Canela Vm 310 Tam. Um  50 

20 Bandagem Elástica - 3 metros  50 

21 Protetor Genital / Coquilha  50 

22 Aparador de Chute e Soco Manopla Luta Treino  50 

23 
Kit Ginastica Ritmica Kit (01 Par de Maças Ginástica Rítmica pvc 35 cm 
01 Bola 300 gramas;01 Corda 3 metros;01 Fita Cetim 3 metros)  

50 

24 
 Bola de Futsal - Material Borracha, Poliéster,Polietileno e PU (Poliuretano). 
Circunfererncia 63cm 32 gomos,  

20 

25  Bola de Basquete  8P BB0635  tamanho 7  laranja com preta   20 

26 
 Skate Street -  suporta até 130kg tranquilamente e seu skate pode ser usado tanto 
por crianças quanto por adultos, Largura: 7,8"polegadas / 19,80 cm e Comprimento: 
31.8"polegadas / 80 cm     

45 

 

B- UNIFORMES 

Nº Especificação do Item/Serviço QUANTIDADE 
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23 
Camisa para pratica de futebol, logomarcada  - Tecido Dry Fit, alta qualidade: 
Sublimação com alta definição, qualidade incomparável;Tamanhos: Adulto  

50 

24 
Shorts para pratica de futebol, logomarcada  - Tecido Dry Fit, alta qualidade: 
Sublimação com alta definição, qualidade incomparável;Tamanhos: Infantil e Adulto  

50 

25 
Meião para pratica de futebol - Atoalhado juvenil liso Fabricado em algodão, poliéster, 
elastodieno.  

50 

26 Calça De Capoeira Adulto Abada Helanca Poliamida Grossa Top, amnhos diversos  50 

27 
Camisa para professores, logomarcada -  Tecido Dry Fit, alta qualidade;Estampa: 
Sublimação com alta definição, qualidade incomparável;Tamanhos: Adulto  

24 

28 Bermuda MMA Smooth V2 Sem Estampa Uppercut Masculina 50 

29 
Bermuda para professores, logomarcada  -  Tecido Dry Fit, com bolsos laterais alta 
qualidade;Estampa: Sublimação com alta definição,Tamanhos: Adulto  

24 

 

7.2 – Todos os materiais poderão ser adquiridos por fornecedores diferentes; 

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

proposta nº 897996/2020. 

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 via correio eletrônico para o endereço: 

licitacoes@cufa.org.br ou entregues diretamente no endereço: Rua Francisco Batista, 

01 – Madureira – Rio de Janeiro – RJ. As entregas no endereço citado estarão 

suspensas pelo período de 23 de dezembro de 2022 a 01 de janeiro de 2023, por 

motivo de recesso, devendo o licitante encaminhar a proposta apenas por e-mail. 

8.3 - As propostas recebidas até o dia 15 de janeiro de 2023 serão avaliadas e o 

resultado final será apresentado no dia 18 de janeiro de 2023, através de e-mail e 

publicação site da entidade na internet. (http://www.cufa.org.br/ 

8.4 - As propostas serão avaliadas pelo MENOR VALOR GLOBAL 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.  

8.5 - As propostas devem ser apresentadas em papel timbrado do fornecedor, 

constando Razão Social, CNPJ, Telefone e Assinatura, especificando o produto, a 

quantidade, valor unitário e total conforme especificado no item 10 deste edital. 

8.6 - O contratado deverá manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

http://www.cufa.org.br/
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8.7- Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta 

implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital, sem prejuízo da 

estrita observância das normas contidas na legislação mencionada em seu preâmbulo; 

8.8 - Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão 

de responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo a CUFA em nenhuma hipótese  

responsável pelos mesmos.  

8.9 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente no fornecimento dos bens; 

8.10 - Os preços ofertados na proposta serão de exclusiva responsabilidade do 

licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 

erro, omissão ou qualquer outro pretexto; 

8.11 - Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou 

manifestadamente inexequível, a CUFA obrigatoriamente justificará, por meio de e-

mail, e então a DESCLASSIFICARÁ.                                                           

8.12 - O fornecedor que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente 

inexequível, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta 

rejeitada na fase de aceitabilidade; 

8.13 - As licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena 

de serem desclassificadas do certame; 

8.14- Caso a licitante melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 

estabelecido, serão convocadas as demais licitantes que se encontrem naquele 

intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 

mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior; 

8.15 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas licitantes será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar melhor oferta; 

8.16 - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos neste item, a convocação 

será em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

8.17 - Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada 

preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

➢ Produzidos no País; 

➢ Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

➢ Tempo de entrega de material 

8.18- A CUFA  poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de não aceitação da proposta; 
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8.19- O prazo estabelecido poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada 

do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela CUFA; 

8.20- Dentre os documentos passíveis de solicitação pela CUFA, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pela CUFA,  sob pena de não aceitação da proposta; 

8.21- Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a CUFA examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação; 

8.22- Também nas hipóteses em que a CUFA não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor; 

 

9 - Da Habilitação 

A empresa vencedora será comunicada através do e-mail licitacoes@cufa.org.br e 

deverá acusar o recebimento da mensagem eletrônica em até 24 horas após o seu 

recebimento. A partir deste prazo a proponente vencedora deverá enviar também via e-

mail a documentação abaixo em até 5 dias. No caso de não entrega da documentação 

poderá ser substituída pela segunda colocada. 

A não regularização da documentação no prazo indicado implicará na preclusão do 

direito a contratação, podendo o contratante convocar o segundo colocado. 

Serão inabilitadas as proponentes que deixarem de apresentar a documentação 

solicitada até a data e a hora fixada ou apresentarem-na com documentação incompleta, 

ou com borrões, rasuras, entrelinhas, cancelamentos em partes essenciais, ou ainda, 

em desacordo com as disposições do Edital, as mesmas serão imediatamente 

devolvidas, intactas, ao(s) licitante(s). 

Não serão admitidas alterações no conteúdo de quaisquer ENVELOPES, após a data 

fixada para o seu recebimento. 

O licitante deverá apresentar as seguintes cópias dos Documentos de Habilitação para 

da proposta: 

9.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

9.2 - Documento que comprove dados de conta corrente pessoa jurídica. 

9.3 - Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

9.4 - Ato Constitutivo, Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleições de seus administradores; 
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9.5 - Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (no caso de MEI); 

9.6- Prova de regularidade relativa ao INSS - Seguridade Social; 

9.7- Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS:  

9.8 - Prova de regularidade com Fazenda Federal - Secretaria da Receita Federal e    

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – Dívida Ativa da União. 

 

 

10 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

10.1 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista 

da licitante qualificada será concedido o prazo de no mínimo 3 dias, para que 

qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 

indicando contra qual (is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos; 

 

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá à CUFA verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 

recurso, fundamentadamente.  

 

10.3 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização 

do EDITAL 

11 - 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 

Nº Especificação do Item/Serviço QUANTIDADE 
VALOR MÍNIMO COTADO 

Valor Unitário Valor Total 

1 
Cones plásticos para treinamento técnico -  
Confeccionado em plastico flexível; de 45 Cm.  

20  R$                14,50   R$              290,00  

2 
Cones plásticos modelo chinês - Cone demarcatório 
(disco/chapéu chinês) - 6,5cm de altura e 19,5cm de 
diâmetro. Material plástico flexível.   

20  R$                10,35   R$              207,00  

3 
Bambolê para treinamento - Bambole 65cm diametro de 
plastico colorido.   

20  R$                  2,30   R$                46,00  

4 
Stocking Ball, bola de silicone medindo 45cm de 
diâmetro - Logomarcada - Bola de Meia para treinos de 
fundamentos e estimular coordenação motora do aluno.   

20  R$                35,90   R$              718,00  
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5 
Saco porta bolas - Saco de Bolas. Capacidade: Até 10 
bolas Tam. 7 Material em seda com alça complementar.  
( para guardar as bolas de futsal e basquete.  

4  R$                85,00   R$              340,00  

6 

Bomba de ar para bolas- Bomba de ar - confeccionada 
em plástico, sistema dupla ação, e marcador de 
calibragem, 01 mangueira extensora, 02 bicos (agulhas) 
rosqueáveis (bomba de ar doublé action). 

5  R$                21,00   R$              105,00  

7 

Cronômetro para controle das atividades - 
Especificações Técnicas: Medidas: 7,5cm x 5cm x 2cm, 
Cronometra progressivamente (Horas / minutos / 
segundos / milésimos), Possui alarme, relógio e 
calendário, Marca dia, mês e ano..  

18  R$                28,60   R$              514,80  

8 
Coletes em cores diversas logomarcado - Colete de 
identificação de poliéster, tamanho: Infantil e Juvenil 

500  R$                22,00   R$         11.000,00  

9 Apito profissional com cordão.  18  R$                12,40   R$              223,20  

10 
Pares de luvas de goleiros - Material Poliéster, ajuste em 
velcro elastico. 

50  R$                53,80   R$           2.690,00  

11 
Escadinha de agilidade para condicionamento físico 3,95 
m, Material: Fitas laterais em Nylon e degraus em EVA 

5  R$                62,70   R$              313,50  

12 Cinto de tração Duplo elástico.  5  R$              223,50   R$           1.117,50  

13 

Estacas de treinamento ajustável (kit c 8 unid.) - 
Composição: PVC - Peso do Produto: 2,88 kg -
Dimensões Aproximadas: 2.5x170x2.5 (LxAxP) cm -Itens 
Inclusos: 8 estacas/ 1 bolsa para transporte 

5  R$              275,00   R$           1.375,00  

14 

Kit funcional ( Kit composto por: 14 materiais diferentes 
que totalizam 122 itens para treinamento funcional. 
Nome do Produto 1: 02 unidades da Caixa de Salto de 
Madeira com dimensões de 40x35x45cm cada e 03 
unidades com dimensões de 60x50x75cm cada. 
Nome do Produto 2: 02 unidades de Power Bag 5kg cada 
+ 02 unidades de 10kg cada + 01 unidade de Bag 15kg 
cada. 
Nome do Produto 3: 03 unidades de Wall Ball 4kg cada 
+ 02 unidades 6kg cada. 
Nome do Produto 4: 06 unidades de Kettlebell 4kg cada 
+ 04 unidades 6kg cada + 02 unidades de 8kg cada + 02 
unidades de 10kg cada. 
Nome do Produto 5: 02 unidades da Escada de Agilidade 
de Plástico na cor amarela com 11 degraus cada. 10 
unidades de Corda de Pular PVC. 05 unidades de Roda 
Para Abdominal na cor preta. 
Nome do Produto 6: 20 unidades de Chapéu Chinês 
Coloridos. 16 unidades de Cone com Furos Coloridos. 8 
unidades de Barreias para Cone. 02 unidades do Kit de 
Argola de Agilidade com 8 peças cada. 
Nome do Produto 7: 05 unidades de TRX/Fita de 
Suspensão na cor Preta e Amarela. 01 unidade da Super 
Band Laranja Média + 02 unidade da Roxa Forte + 02 
unidades da Verde Extra Forte. 
Nome do Produto 8: 01 unidade de Corda Naval de 10 
metros. 05 unidades de Chalk Block/Carbonato de 
Magnésio de 56g cada. 10 unidades de Colchonete 
Espuma D80. 80m de Grama Sintética de 12mm. 
Nome do Produto 9: 01 unidade de Gaiola Funcional com 
4 Módulos.  

5  R$         11.990,00   R$         59.950,00  
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15 Protetor Bucal Simples MMA   50  R$                21,90   R$           1.095,00  

16 Luva Mma Profissional Treino Competição Vale Tudo  50  R$                89,99   R$           4.499,50  

17 Protetor de cabeça fechado  50  R$                89,99   R$           4.499,50  

18 
Tatame em E.V.A 1x1m - 10 mm de Espessura com 
Encaixe  

40  R$                68,88   R$           2.755,20  

19 Protetor De Canela Vm 310 Tam. Um  50  R$              145,80   R$           7.290,00  

20 Bandagem Elástica - 3 metros  50  R$                25,80   R$           1.290,00  

21 Protetor Genital / Coquilha  50  R$                65,90   R$           3.295,00  

22 Aparador de Chute e Soco Manopla Luta Treino  50  R$              139,00   R$           6.950,00  

23 

Kit Ginastica RitmicaKit (01 Par de Maças Ginástica 
Rítmica pvc 35 cm 
01 Bola 300 gramas;01 Corda 3 metros;01 Fita Cetim 3 
metros)  

50  R$              295,00   R$         14.750,00  

24 
 Bola de Futsal - Material Borracha, Poliéster,Polietileno 
e PU (Poliuretano). Circunfererncia 63cm 32 gomos, 
400g    

20  R$                99,99   R$           1.999,80  

25 
 Bola de Basquete  8P BB0635  tamanho 7  laranja com 
preta   

20  R$                79,43   R$           1.588,60  

26 

 Skate Street -  suporta até 130kg tranquilamente e seu 
skate pode ser usado tanto por crianças quanto por 
adultos, Largura: 7,8"polegadas / 19,80 cm e 
Comprimento: 31.8"polegadas / 80 cm     

45  R$              169,90   R$           7.645,50  

 VALOR TOTAL UNITÁRIO COTADO  R$ 136.548,10 

 

B- UNIFORMES 

Nº Especificação do Item/Serviço QUANTIDADE 
VALOR MÍNIMO COTADO 

Valor Unitário Valor Total 



 

CUFA – CENTRAL ÚNICA DAS FAVELAS 
Rua Francisco Batista, 01 – Madureira, Rio de Janeiro - RJ / CEP: 21351-000 

Telefones: (21) 2489-7927  
www.cufa.org.br 

 

1 
Camisa para pratica de futebol, logomarcada  - Tecido Dry 
Fit, alta qualidade: Sublimação com alta definição, qualidade 
incomparável;Tamanhos: Adulto  

50  R$                66,30  R$ 3.315,00 

2 
Shorts para pratica de futebol, logomarcada  - Tecido Dry Fit, 
alta qualidade: Sublimação com alta definição, qualidade 
incomparável;Tamanhos: Infantil e Adulto  

50  R$                45,10  R$ 2.255,00 

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

50  R$                14,90  R$ 745,00 

4 
Calça De Capoeira Adulto Abada Helanca Poliamida Grossa 
Top, amnhos diversos  

50  R$                50,00  R$ 2.500,00 

5 
Camisa para professores, logomarcada -  Tecido Dry Fit, alta 
qualidade;Estampa: Sublimação com alta definição, 
qualidade incomparável;Tamanhos: Adulto  

24  R$                66,30  R$ 1.591,20 

6 
Bermuda MMA Smooth V2 Sem Estampa Uppercut 
Masculina 

50  R$                92,00  R$ 4.600,00 

7 
Bermuda para professores, logomarcada  -  Tecido Dry Fit, 
com bolsos laterais alta qualidade;Estampa: Sublimação com 
alta definição,Tamanhos: Adulto  

24  R$                66,00  R$ 1.584,00 

 VALOR TOTAL UNITÁRIO COTADO    R$ 16.590,20 

 

 

12 - Recursos Financeiros 

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

nº 897996/2020, celebrado entre a União, por intermédio da Secretaria Especial do 

Esporte do Ministério da Cidadania e a Central Única das Favelas, conforme consta na 

Proposta de Trabalho e Plano de trabalho. 

13. PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

13.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 

Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

13.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 

sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, 

conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital. 

13.3 - O prazo de vigência da contratação e a possibilidade de sua prorrogação é 

conforme previsão no instrumento contratual. 

14. DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

14.1 - Da Entrega dos Materiais: A entrega será realizada em até 20 (vinte) dias após a 

contratação. Só será aceito o item, que estiver de acordo com as especificações 

exigidas pela CUFA e por este Edital. 

15. DA NÃO ENTREGA DOS MATERIAIS E DA RESCISÃO CONTRATUAL 

15.1 - A não entrega total ou parcial dos materiais enseja a rescisão do contrato, com 

as conseqüências contratuais e as previstas em lei. 
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15.2. Constituem motivos de rescisão do contrato, independentemente de notificação 

ou interpelação judicial ou extrajudicial: 

a) O descumprimento total ou parcial, pela contratada, de quaisquer das 

obrigações/responsabilidades previstas neste edital, bem como de cláusulas 

contratuais; 

b) A transferência total ou parcial do contrato, sem prévio consentimento da 

Administração; 

c) A dissolução da sociedade; 

d) A alteração societária, do objeto social ou modificação da finalidade ou da estrutura 

da empresa que, a juízo da Administração, prejudique a execução do contrato; 

e) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada 

a Administração e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

f) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 

da execução do contrato; 

 

 

16. FORO 

16.1. Para dirimir as questões oriundas desta licitação e do futuro contrato será 

competente a o Foro da Comarca do Rio de Janeiro 

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2022. 

 
 
 
 
 
Central Única das Favelas 
Wellington Galdino 


