
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES 

 

 

RETIFICAÇÃO AO EDITAL 001/2017 

Processo de seleção pública para celebração de Termo de Parceria 

1) Considerando-se a necessidade de correção de erro material nas páginas 20 e 80, do 

Edital e Termo de Referência, respectivamente, o trecho sofre a seguinte retificação: 

Onde se lê: 
 

O público alvo são estudantes-atletas de 12 a 17 anos, matriculados em escolas da 
rede pública ou particular. As modalidades a serem disputadas nas etapas 
microrregional e regional são basquetebol, handebol, futsal, voleibol e xadrez. 

Leia-se: 
 

O público alvo são estudantes-atletas de 12 a 17 anos, matriculados em escolas da 
rede pública ou particular. As modalidades a serem disputadas na etapa 
microrregional serão basquetebol, handebol, futsal, voleibol e xadrez. As modalidades 
a serem disputadas na etapa regional serão basquetebol, handebol, futsal, voleibol, 
xadrez, peteca e vôlei de praia. 

 

2) Considerando-se a necessidade de correção de erro material nas páginas 20 e 80, do 

Edital e Termo de Referência, respectivamente, foi retirada a modalidade skate na 

descrição da etapa estadual do JEMG: 

Onde se lê: 
 

As modalidades a serem disputadas na etapa estadual são: atletismo, atletismo PCD, 
badminton, basquete, bocha, ciclismo, futsal, futebol de 5 (masculino), futebol de 7 
(masculino), ginástica artística, ginástica rítmica (feminino), ginástica de trampolim, 
goalball, handebol, judô, judô PCD, luta olímpica, natação, natação PCD, peteca, 
skate, tênis de mesa, tênis de mesa PCD, tênis em cadeira de rodas, voleibol, voleibol 
de praia, voleibol sentado e xadrez, nos naipes masculino e feminino 

Leia-se: 
 

As modalidades a serem disputadas na etapa estadual serão: atletismo, atletismo 
PCD, badminton, basquete, bocha, ciclismo, futsal, futebol de 5 (masculino), futebol de 
7 (masculino), ginástica artística, ginástica rítmica (feminino), ginástica de trampolim, 
goalball, handebol, judô, judô PCD, luta olímpica, natação, natação PCD, peteca, tênis 
de mesa, tênis de mesa PCD, tênis em cadeira de rodas, voleibol, voleibol de praia, 
voleibol sentado e xadrez, nos naipes masculino e feminino. 

 

 
3) Considerando-se a necessidade de correção de erro material na página 33, o item 5.1 

do Termo de Referência passa a ter a seguinte redação: 
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Onde se lê: 
 

Gasto 
Valor Máximo  

Mês 01 a Mês 25 

Salários R$2.108.856,54  

Gasto total com 
Pessoal 

R$3.795.530,17 

Leia-se: 
 

Gasto 
Valor Máximo  

Mês 01 a Mês 23 

Salários R$2.108.856,54  

Gasto total com 
Pessoal 

R$3.795.530,17 

 

 
4) Considerando-se a necessidade de adequar o Anexo VII- LISTA DE MATERIAIS A SEREM 

ADQUIRIDOS PELA OSCIP PARA USO NOS JOGOS, foi retirada a obrigatoriedade da 

emissão de laudo laboratorial através de laboratório credenciado pelo INMENTRO. 

 

Onde se lê: 
 

 

CAMISETA TAMANHO P (296 unidades), em malha pv, 67% poliéster e 33% viscose, com 
gola arredondada, manga curta, na cor branca, com impressão das logomarcas em silk 
screem 4x4 cor. A empresa deverá apresentar laudo técnico laboratorial da malha pv: 
composta 67% poliéster e 33% viscose; através de laboratório credenciado pelo INMETRO. 

CAMISETA TAMANHO M (740 unidades), em malha pv, 67% poliéster e 33% viscose, com 
gola arredondada, manga curta, na cor branca, com impressão das logomarcas em silk 
screem 4x4 cor. A empresa deverá apresentar laudo técnico laboratorial da malha pv: 
composta 67% poliéster e 33% viscose;  através de laboratório credenciado pelo INMETRO. 

CAMISETA TAMANHO G (888 unidades), em malha pv, 67% poliéster e 33% viscose, com 
gola arredondada, manga curta, na cor branca, com impressão das logomarcas em silk 
screem 4x4 cor. A empresa deverá apresentar laudo técnico laboratorial da malha pv: 
composta 67% poliéster e 33% viscose; através de laboratório credenciado pelo INMETRO. 

CAMISETA TAMANHO GG (740 unidades), em malha pv, 67% poliéster e 33% viscose, 
com gola arredondada, manga curta, na cor branca, com impressão das logomarcas em silk 
screem 4x4 cor. A empresa deverá apresentar laudo técnico laboratorial da malha pv: 
composta 67% poliéster e 33% viscose; através de laboratório credenciado pelo INMETRO. 

CAMISETA TAMANHO EGG (296 unidades), em malha pv, 67% poliéster e 33% viscose, 
com gola arredondada, manga curta, na cor branca, com impressão das logomarcas em silk 
screem 4x4 cor. A empresa deverá apresentar laudo técnico laboratorial da malha pv: 
composta 67% poliéster e 33% viscose; através de laboratório credenciado pelo INMETRO. 

CALÇA, TAMANHO P (100 unidades), produzido em tecido tactel 100% poliéster, na cor 
preta, com dois bolsos nas laterais e um bolso traseiro do lado direito, cintura com elástico 
sanfonado com cordão interno para amarração, com aplicação de silk de logomarca em 4x4 
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cores. A empresa deverá apresentar laudo técnico laboratorial do tecido tactel 100% 
poliéster; através de laboratório credenciado pelo INMETRO. 

 

CALÇA TAMANHO M (150 unidades), produzido em tecido tactel 100% poliéster, na cor 
preta, com dois bolsos nas laterais e um bolso traseiro do lado direito, cintura com elástico 
sanfonado com cordão interno para amarração, com aplicação de silk de logomarca em 4x4 
cores. A empresa deverá apresentar laudo técnico laboratorial do tecido tactel 100% 
poliéster; através de laboratório credenciado pelo INMETRO. 

CALÇA TAMANHO G (125 unidades), produzido em tecido tactel 100% poliéster, na cor 
preta, com dois bolsos nas laterais e um bolso traseiro do lado direito, cintura com elástico 
sanfonado com cordão interno para amarração, com aplicação de silk de logomarca em 4x4 
cores. A empresa deverá apresentar laudo técnico laboratorial do tecido tactel 100% 
poliéster; através de laboratório credenciado pelo INMETRO. 

CALÇA TAMANHO GG (75 unidades), produzido em tecido tactel 100% poliester, na cor 
preta, com dois bolsos nas laterais e um bolso traseiro do lado direito, cintura com elástico 
sanfonado com cordão interno para amarração, com aplicação de silk de logomarca em 4x4 
cores. A empresa deverá apresentar laudo técnico laboratorial do tecido tactel 100% 
poliéster; através de laboratório credenciado pelo INMETRO. 

CALÇA TAMANHO EGG (75 unidades), produzido em tecido tactel 100% poliéster, na cor 
preta, com dois bolsos nas laterais e um bolso traseiro do lado direito, cintura com elástico 
sanfonado com cordão interno para amarração, com aplicação de silk de logomarca em 4x4 
cores. A empresa deverá apresentar laudo técnico laboratorial do tecido tactel 100% 
poliéster; através de laboratório credenciado pelo INMETRO. 

AGASALHO TAMANHO P (100 unidades), produzido em tecido tactel 100% poliéster, na 
cor branca e vermelha com bolsos nas laterais e com forro interno, com desenho e 
logomarcas em silkscreen 4 x 4 cores, punho em ribana dupla na cor vermelha, fechamento 
frontal com zíper, com gola na mesma cor “branca”, barra em ribana dupla. A empresa 
deverá apresentar laudo técnico laboratorial do tecido tactel 100% poliéster; através de 
laboratório credenciado pelo INMETRO. 

AGASALHO TAMANHO M (150 unidades), produzido em tecido tactel 100% poliéster, na 
cor branca e vermelha com bolsos nas laterais e com forro interno, com desenho e 
logomarcas em silkscreen 4 x 4 cores, punho em ribana dupla na cor vermelha,  fechamento 
frontal com zíper, com gola na mesma cor “branca”, barra em ribana  dupla. A empresa 
deverá apresentar laudo técnico laboratorial do tecido tactel 100% poliéster; através de 
laboratório credenciado pelo INMETRO. 

AGASALHO TAMANHO G (125 unidades), produzido em tecido tactel 100% poliéster, na 
cor branca e vermelha com bolsos nas laterais e com forro interno, com desenho e 
logomarcas em silkscreen 4 x 4 cores, punho em ribana dupla na cor vermelha, fechamento 
frontal com zíper, com gola na mesma cor “branca”, barra em ribana dupla. A empresa 
deverá apresentar laudo técnico laboratorial do tecido tactel 100% poliéster; através de 
laboratório credenciado pelo INMETRO. 

AGASALHO TAMANHO GG (75 unidades), produzido em tecido tactel 100% poliéster, na 
cor branca e vermelha com bolsos nas laterais e com forro interno, com desenho e 
logomarcas em silkscreen 4 x 4 cores, punho em ribana dupla na cor vermelha, fechamento 
frontal com zíper, com gola na mesma cor “branca”, barra em ribana dupla. A empresa 
deverá apresentar laudo técnico laboratorial do tecido tactel 100% poliéster; através de 
laboratório credenciado pelo INMETRO. 
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AGASALHO TAMANHO EGG (75 unidades), produzido em tecido tactel 100% poliéster, na 
cor branca e vermelha com bolsos nas laterais e com forro interno, com desenho e 
logomarcas em silkscreen 4 x 4 cores, punho em ribana dupla na cor vermelha, fechamento 
frontal com zíper, com gola na mesma cor “branca”, barra em ribana dupla. A empresa 
deverá apresentar laudo técnico laboratorial do tecido tactel 100% poliéster; através de 
laboratório credenciado pelo INMETRO. 

 

1.1 Uniforme competição Paralímpico 

BERMUDA PARA ATLETISMO (36 unidades) - na cor preta, em poliéster elastano de 
compressão para atletismo, com desenho e logomarcas em silkscreen 4 x 4 cores. A empresa 
deverá apresentar laudo técnico laboratorial do tecido através de laboratório credenciado 
pelo INMETRO. 

CAMISETA REGATA PARA ATLETISMO (72 unidades) – na cor vermelha, em poliéster 
elastano de compressão para atletismo, com desenho e logomarcas em silkscreen 4 x 4 
cores. A empresa deverá apresentar laudo técnico laboratorial do tecido através de 
laboratório credenciado pelo INMETRO. 

CAMISETA REGATA PARA BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS (10 unidades)- 100% 
poliéster com desenho e logomarcas em silkscreen 4 x 4 cores, números em transfer, com 
numeração de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  (Tamanho do número: 10cm na frente e 20cm de altura nas 
costas, cores: branco/vermelho e vermelho/branco. A empresa deverá apresentar laudo 
técnico laboratorial do tecido através de laboratório credenciado pelo INMETRO. 

CAMISA PARA BOCHA (12 unidades) - Camisa preta e branca 98% algodão e 2% 
elastano, com desenho e logomarcas em silkscreen 4 x 4 cores. A empresa deverá 
apresentar laudo técnico laboratorial do tecido através de laboratório credenciado pelo 
INMETRO. 

CAMISA COMISSÃO TÉCNICA (84 unidades) - Camisa preta e branca 98% algodão e 2% 
elastano, com desenho e logomarcas em silkscreen 4 x 4 cores. A empresa deverá 
apresentar laudo técnico laboratorial do tecido através de laboratório credenciado pelo 
INMETRO. 

CAMISA PARA GOALBALL (20 unidades)- Camisa de manga longa 100% poliéster com 
desenho e logomarcas em silkscreen 4 x 4 cores, os acolchoados não devem se estender por 
mais de 10 centímetros em qualquer direção do corpo, no cotovelo para proteção durante 
os movimentos, punhos canelados e elástico, números em transfer, com numeração de 1 a 5 
(Tamanho do número: 20 cm de altura na frente e 20cm de altura nas costas,  cor: preto e 
amarelo. A empresa deverá apresentar laudo técnico laboratorial do tecido através de 
laboratório credenciado pelo INMETRO.  

CALÇA PARA GOALBALL (10 unidades) - Calça de goleiro preta em  100% poliéster, 
acolchoada nas laterais e nos joelhos, o acolchoamento não devem se estender por mais de 
10 centímetros em qualquer direção do corpo, com espuma de alta densidade nas laterais e 
no joelho, punho elástico no tornozelo, na cor preta, elástico e cordão na cintura. A empresa 
deverá apresentar laudo técnico laboratorial do tecido através de laboratório credenciado 
pelo INMETRO. 

CAMISA PARA FUTEBOL DE 5 (20 Unidades) -  Camisa de manga curta 100% poliéster 
com desenho e logomarcas em silkscreen 4 x 4 cores, números em transfer, com numeração 
de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 (Tamanho do número: 10cm na frente e 20cm de altura nas 
costas, cor: branco e amarelo. A empresa deverá apresentar laudo técnico laboratorial do 
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tecido através de laboratório credenciado pelo INMETRO. 

CAMISA DE GOLEIRO PARA FUTEBOL DE 5 (04 unidades) - Camisa de manga longa 100% 
poliéster com desenho e logomarcas em silkscreen 4 x 4 cores, Acolchoamento no cotovelo 
para proteção durante os movimentos, punhos canelados e elástico, números em transfer, 
com numeração 1 e 12 (Tamanho do número: 10 cm na frente e 20cm de altura nas costas, 
cor: vermelha e branca. A empresa deverá apresentar laudo técnico laboratorial do tecido 
através de laboratório credenciado pelo INMETRO. 

CALÇÃO PARA FUTEBOL DE 5 (20 unidades)- Calção em  100% poliéster, na cores branca 
e preta, elástico e cordão na cintura. A empresa deverá apresentar laudo técnico laboratorial 
do tecido através de laboratório credenciado pelo INMETRO. 

MEIÃO PARA FUTEBOL DE 5 (20 unidades)-  Meião para prática do futsal, 43%poliester, 
34% algodão, 22% poliamida, 01% elastodieno; sola acolchoada, punho elástico; tamanho: 
39 a 43; cor: preto/branco. A empresa deverá apresentar laudo técnico laboratorial do 
tecido através de laboratório credenciado pelo INMETRO. 

CAMISA PARA FUTEBOL DE 7 TAMANHO (20 Unidades) -  Camisa de manga curta 100% 
poliéster com desenho e logomarcas em silkscreen 4 x 4 cores, números em transfer, com 
numeração de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 (Tamanho do número: 10cm na frente e 20cm de 
altura nas costas, cor: branco e amarelo. A empresa deverá apresentar laudo técnico 
laboratorial do tecido através de laboratório credenciado pelo INMETRO. 

CAMISA DE GOLEIRO PARA FUTEBOL DE 7 (04 unidades) - Camisa de manga longa 100% 
poliéster com desenho e logomarcas em silkscreen 4 x 4 cores, Acolchoamento no cotovelo 
para proteção durante os movimentos, punhos canelados e elástico, números em transfer, 
com numeração 1 e 12 (Tamanho do número: 10 cm na frente e 20cm de altura nas costas, 
cor: vermelha e branca. A empresa deverá apresentar laudo técnico laboratorial do tecido 
através de laboratório credenciado pelo INMETRO. 

CALÇÃO PARA FUTEBOL DE 7 (20 unidades)- Calção em  100% poliéster, na cores branca 
e preta, elástico e cordão na cintura. A empresa deverá apresentar laudo técnico laboratorial 
do tecido através de laboratório credenciado pelo INMETRO. 

MEIÃO PARA FUTEBOL DE 7 (20 unidades)-  Meião para prática do futsal, 43%poliester, 
34% algodão, 22% poliamida, 01% elastodieno; sola acolchoada, punho elástico; tamanho: 
39 a 43; cor: preto/branco. A empresa deverá apresentar laudo técnico laboratorial do 
tecido através de laboratório credenciado pelo INMETRO. 

TOUCA PARA NATAÇÃO (36 unidades) - Touca de natação 100 % de silicone, tamanho 
único, na cor preta, com desenho e logomarcas em silkscreen 4 x 4 cores. A empresa deverá 
apresentar laudo técnico laboratorial do tecido através de laboratório credenciado pelo 
INMETRO. 

CAMISA PARA TÊNIS DE MESA (16 unidades)-  Camisa preta e vermelho 98% algodão e 
2% elastano, com desenho e logomarcas em silkscreen 4 x 4 cores. A empresa deverá 
apresentar laudo técnico laboratorial do tecido através de laboratório credenciado pelo 
INMETRO. 

CAMISA PARA TÊNIS EM CADEIRA DE RODAS (10 unidades) - Camisa vermelha e branca 
98% algodão e 2% elastano, com desenho e logomarcas em silkscreen 4 x 4 cores. A empresa 
deverá apresentar laudo técnico laboratorial do tecido através de laboratório credenciado 
pelo INMETRO. 

CAMISA PARA VÔLEI SENTADO (16 unidades) - Camisa regata vermelha e branca 98% 
algodão e 2% elastano, com desenho e logomarcas em silkscreen 4 x 4 cores. A empresa 
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deverá apresentar laudo técnico laboratorial do tecido através de laboratório credenciado 
pelo INMETRO. 

CALÇA PARA VÔLEI SENTADO (08 unidades)-  Calça de goleiro preta em 100% poliéster, 
acolchoada nas laterais e nos joelhos, com espuma de alta densidade nas laterais e no 
joelho, punho elástico no tornozelo, na cor preta, elástico e cordão na cintura.. A empresa 
deverá apresentar laudo técnico laboratorial do tecido; através de laboratório credenciado 
pelo INMETRO. 
 

Leia-se: 

CAMISETA TAMANHO P (296 unidades), em malha pv, 67% poliéster e 33% viscose, com 
gola arredondada, manga curta, na cor branca, com impressão das logomarcas em silk 
screem 4x4 cor.  

CAMISETA TAMANHO M (740 unidades), em malha pv, 67% poliéster e 33% viscose, 
com gola arredondada, manga curta, na cor branca, com impressão das logomarcas em silk 
screem 4x4 cor.  

CAMISETA TAMANHO G (888 unidades), em malha pv, 67% poliéster e 33% viscose, com 
gola arredondada, manga curta, na cor branca, com impressão das logomarcas em silk 
screem 4x4 cor.  

CAMISETA TAMANHO GG (740 unidades), em malha pv, 67% poliéster e 33% viscose, 
com gola arredondada, manga curta, na cor branca, com impressão das logomarcas em silk 
screem 4x4 cor. 

CAMISETA TAMANHO EGG (296 unidades), em malha pv, 67% poliéster e 33% viscose, 
com gola arredondada, manga curta, na cor branca, com impressão das logomarcas em silk 
screem 4x4 cor.  

CALÇA, TAMANHO P (100 unidades), produzido em tecido tactel 100% poliéster, na cor 
preta, com dois bolsos nas laterais e um bolso traseiro do lado direito, cintura com elástico 
sanfonado com cordão interno para amarração, com aplicação de silk de logomarca em 4x4 
cores.  

CALÇA TAMANHO M (150 unidades), produzido em tecido tactel 100% poliéster, na cor 
preta, com dois bolsos nas laterais e um bolso traseiro do lado direito, cintura com elástico 
sanfonado com cordão interno para amarração, com aplicação de silk de logomarca em 4x4 
cores.  

CALÇA TAMANHO G (125 unidades), produzido em tecido tactel 100% poliéster, na cor 
preta, com dois bolsos nas laterais e um bolso traseiro do lado direito, cintura com elástico 
sanfonado com cordão interno para amarração, com aplicação de silk de logomarca em 4x4 
cores.  

CALÇA TAMANHO GG (75 unidades), produzido em tecido tactel 100% poliester, na cor 
preta, com dois bolsos nas laterais e um bolso traseiro do lado direito, cintura com elástico 
sanfonado com cordão interno para amarração, com aplicação de silk de logomarca em 4x4 
cores.  

CALÇA TAMANHO EGG (75 unidades), produzido em tecido tactel 100% poliéster, na cor 
preta, com dois bolsos nas laterais e um bolso traseiro do lado direito, cintura com elástico 
sanfonado com cordão interno para amarração, com aplicação de silk de logomarca em 4x4 
cores.  
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AGASALHO TAMANHO P (100 unidades), produzido em tecido tactel 100% poliéster, na 
cor branca e vermelha com bolsos nas laterais e com forro interno, com desenho e 
logomarcas em silkscreen 4 x 4 cores, punho em ribana dupla na cor vermelha, fechamento 
frontal com zíper, com gola na mesma cor “branca”, barra em ribana dupla.  

AGASALHO TAMANHO M (150 unidades), produzido em tecido tactel 100% poliéster, na 
cor branca e vermelha com bolsos nas laterais e com forro interno, com desenho e 
logomarcas em silkscreen 4 x 4 cores, punho em ribana dupla na cor vermelha,  fechamento 
frontal com zíper, com gola na mesma cor “branca”, barra em ribana  dupla.  

AGASALHO TAMANHO G (125 unidades), produzido em tecido tactel 100% poliéster, na 
cor branca e vermelha com bolsos nas laterais e com forro interno, com desenho e 
logomarcas em silkscreen 4 x 4 cores, punho em ribana dupla na cor vermelha, fechamento 
frontal com zíper, com gola na mesma cor “branca”, barra em ribana dupla.  

AGASALHO TAMANHO GG (75 unidades), produzido em tecido tactel 100% poliéster, na 
cor branca e vermelha com bolsos nas laterais e com forro interno, com desenho e 
logomarcas em silkscreen 4 x 4 cores, punho em ribana dupla na cor vermelha, fechamento 
frontal com zíper, com gola na mesma cor “branca”, barra em ribana dupla.  

AGASALHO TAMANHO EGG (75 unidades), produzido em tecido tactel 100% poliéster, 
na cor branca e vermelha com bolsos nas laterais e com forro interno, com desenho e 
logomarcas em silkscreen 4 x 4 cores, punho em ribana dupla na cor vermelha, fechamento 
frontal com zíper, com gola na mesma cor “branca”, barra em ribana dupla.  

 

1.1 Uniforme competição Paralímpico 

BERMUDA PARA ATLETISMO (36 unidades) - na cor preta, em poliéster elastano de 
compressão para atletismo, com desenho e logomarcas em silkscreen 4 x 4 cores.  

CAMISETA REGATA PARA ATLETISMO (72 unidades) – na cor vermelha, em poliéster 
elastano de compressão para atletismo, com desenho e logomarcas em silkscreen 4 x 4 
cores.  

CAMISETA REGATA PARA BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS (10 unidades)- 100% 
poliéster com desenho e logomarcas em silkscreen 4 x 4 cores, números em transfer, com 
numeração de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  (Tamanho do número: 10cm na frente e 20cm de altura nas 
costas, cores: branco/vermelho e vermelho/branco.  

CAMISA PARA BOCHA (12 unidades) - Camisa preta e branca 98% algodão e 2% 
elastano, com desenho e logomarcas em silkscreen 4 x 4 cores.  

CAMISA COMISSÃO TÉCNICA (84 unidades) - Camisa preta e branca 98% algodão e 2% 
elastano, com desenho e logomarcas em silkscreen 4 x 4 cores.  

CAMISA PARA GOALBALL (20 unidades)- Camisa de manga longa 100% poliéster com 
desenho e logomarcas em silkscreen 4 x 4 cores, os acolchoados não devem se estender por 
mais de 10 centímetros em qualquer direção do corpo, no cotovelo para proteção durante 
os movimentos, punhos canelados e elástico, números em transfer, com numeração de 1 a 5 
(Tamanho do número: 20 cm de altura na frente e 20cm de altura nas costas,  cor: preto e 
amarelo.  

CALÇA PARA GOALBALL (10 unidades) - Calça de goleiro preta em  100% poliéster, 
acolchoada nas laterais e nos joelhos, o acolchoamento não devem se estender por mais de 
10 centímetros em qualquer direção do corpo, com espuma de alta densidade nas laterais e 
no joelho, punho elástico no tornozelo, na cor preta, elástico e cordão na cintura.  
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CAMISA PARA FUTEBOL DE 5 (20 Unidades) -  Camisa de manga curta 100% poliéster 
com desenho e logomarcas em silkscreen 4 x 4 cores, números em transfer, com numeração 
de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 (Tamanho do número: 10cm na frente e 20cm de altura nas 
costas, cor: branco e amarelo.  

CAMISA DE GOLEIRO PARA FUTEBOL DE 5 (04 unidades) - Camisa de manga longa 100% 
poliéster com desenho e logomarcas em silkscreen 4 x 4 cores, Acolchoamento no cotovelo 
para proteção durante os movimentos, punhos canelados e elástico, números em transfer, 
com numeração 1 e 12 (Tamanho do número: 10 cm na frente e 20cm de altura nas costas, 
cor: vermelha e branca.  

CALÇÃO PARA FUTEBOL DE 5 (20 unidades)- Calção em  100% poliéster, na cores branca 
e preta, elástico e cordão na cintura.  

MEIÃO PARA FUTEBOL DE 5 (20 unidades)-  Meião para prática do futsal, 43%poliester, 
34% algodão, 22% poliamida, 01% elastodieno; sola acolchoada, punho elástico; tamanho: 
39 a 43; cor: preto/branco.  

CAMISA PARA FUTEBOL DE 7 TAMANHO (20 Unidades) -  Camisa de manga curta 100% 
poliéster com desenho e logomarcas em silkscreen 4 x 4 cores, números em transfer, com 
numeração de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 (Tamanho do número: 10cm na frente e 20cm de 
altura nas costas, cor: branco e amarelo.  

CAMISA DE GOLEIRO PARA FUTEBOL DE 7 (04 unidades) - Camisa de manga longa 100% 
poliéster com desenho e logomarcas em silkscreen 4 x 4 cores, Acolchoamento no cotovelo 
para proteção durante os movimentos, punhos canelados e elástico, números em transfer, 
com numeração 1 e 12 (Tamanho do número: 10 cm na frente e 20cm de altura nas costas, 
cor: vermelha e branca.  

CALÇÃO PARA FUTEBOL DE 7 (20 unidades)- Calção em  100% poliéster, na cores branca 
e preta, elástico e cordão na cintura.  

MEIÃO PARA FUTEBOL DE 7 (20 unidades)-  Meião para prática do futsal, 43%poliester, 
34% algodão, 22% poliamida, 01% elastodieno; sola acolchoada, punho elástico; tamanho: 
39 a 43; cor: preto/branco.  

TOUCA PARA NATAÇÃO (36 unidades) - Touca de natação 100 % de silicone, tamanho 
único, na cor preta, com desenho e logomarcas em silkscreen 4 x 4 cores.  

CAMISA PARA TÊNIS DE MESA (16 unidades)- Camisa preta e vermelho 98% algodão e 
2% elastano, com desenho e logomarcas em silkscreen 4 x 4 cores.  

CAMISA PARA TÊNIS EM CADEIRA DE RODAS (10 unidades) - Camisa vermelha e branca 
98% algodão e 2% elastano, com desenho e logomarcas em silkscreen 4 x 4 cores.  

CAMISA PARA VÔLEI SENTADO (16 unidades) - Camisa regata vermelha e branca 98% 
algodão e 2% elastano, com desenho e logomarcas em silkscreen 4 x 4 cores.  

CALÇA PARA VÔLEI SENTADO (08 unidades)-  Calça de goleiro preta em 100% poliéster, 
acolchoada nas laterais e nos joelhos, com espuma de alta densidade nas laterais e no 
joelho, punho elástico no tornozelo, na cor preta, elástico e cordão na cintura. 
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5) Considerando-se a necessidade de adequar a especificação dos números de atletismo, 

constante no ANEXO VII- LISTA DE MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS PELA OSCIP PARA 

USO NOS JOGOS, o texto sofre a seguinte retificação: 
 

Onde se lê: 
 

Números para a modalidade Atletismo (2000 unidades), em poliéster 90g/m², 
formato A4, impressão em preto e branco. Necessária a aquisição de 7.000 alfinetes 
de segurança, niquelado tamanho 00. 

Leia-se: 
 

Números para a modalidade Atletismo (2000 unidades), em poliéster 90g/m², com 
dimensão de 20cm de largura x 18cm de altura, impressão em preto e branco. 
Necessária a aquisição de 7.000 alfinetes de segurança, niquelado tamanho 00. 

 

 

Arnaldo Gontijo de Freitas 
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