
 

 
 
 
 
INSTITUTO DE ESPORTES 
TERMO DE FOMENTO Nº 909950/2021 
CLASSIFICAÇÃO DE EDITAL DO ROJETO NADANDO NA FRENTE 

 
  

MODALIDADE: Preço Médio 
OBJETO: Aquisição de materiais esportivos, uniformes e divulgação para a 
Implementação e Desenvolvimento do Projeto Nadando na Frente, no Município de 
Ribeirão Preto/SP. 
  
 
O Instituto de Esportes, criado em 01 de agosto de 2002, declarada entidade sem fins 
lucrativos, com sede na rua Floriano Peixoto nº 1071, sala 03, centro, CEP 14.010- 
200, Ribeirão Preto/SP, registrada no CNPJ sob o nº 05.239.5680001-83, torna 
público a Contratação das Empresas M2 Moda LTDA - CNPJ nº 07.736.650/0001-49, 
Soline - CNPJ nº 04.833.169/0001-83, Comercial Big Boy Confecções LTDA-ME - 
CNPJ nº 20.214.462.0001-19 e Suprifast Comercio de Produtos Personalizados Eireli 
(Color Midia) - CNPJ nº 26.117.854/0001-46 para aquisição de materiais esportivos, 
uniformes e material de divulgação para a Implementação e Desenvolvimento do 
Projeto Nadando na Frente, no Município de Ribeirão Preto/SP previsto na Cotação 
Prévia de Preço nº 01/2021 na forma, especificação e quantidades a seguir descritas: 
 
Nº VESTIMENTA ESPECIFICAÇÕES QTD 

01 Camiseta 

 
Camiseta com gola careca e manga curta 
para uniformizar as crianças do projeto.  
Composição: 92%  Poliéster, 8% 
Elastano, com sublimação em alta 
definição. 
Tamanhos: P, M e G infantil. 
 
 

140 

02 Bermuda 

Bermudas com elástico na cintura e bolso 
traseiro para uniformizar as crianças do 
projeto.  
Compisição: 100% tactel microfibra com 
sublimação em alta definição. 
Tamanhos: P, M e G infantil. 
 

140 

03 Maiô 

Maiô em helanca - Rhodianyl - para 
utilização nas aulas de natação. 
Composição: 100 % Poliamida; Forro: 
100% Poliamida com sublimação em alta 
definição. 
Tamanhos: P, M e G infantil. 

70 



 

 

04 Sunga 

 
Sunga em helanca - Rhodianyl  para 
utilização nas aulas de natação. 
Composição: 100 % Poliamida; Forro: 
100% Poliamida com sublimação em alta 
definição. 
Tamanhos: P, M e G infantil. 
 

70 

05 Agasalho 

Agasalho em helenca com bolsos, gola 
alta, com punho na cintura e nos braços 
para uniformizar as crianças do projeto.  
Composição: 100%  Poliéster com 
sublimação em alta definição. 
Tamanhos: P, M e G infantil. 
 
 

140 

06 Toalha 

Toalha de banho para uso pessoal dos 
beneficiários do projeto. 
Composição: 100% algodão. 
Tamanho: 67x120cm 

140 

Nº MODALIDADE MATERIAL COM ESPECIFICAÇÃO 
QUANTIDADE 

DIÁRIAS 

01 Aquisição 

Prancha para utilização dos dos 
beneficiários do projeto, sendo de uso 
coletivo para a fase de iniciação ao meio 
líquido, oferecendo apoio para as 
crianças. 
Composição: 100% etileno vinil acetato. 
Tamanho: altura 32cm; comprimento: 
24cm; espessura: 4cm  

30 

02 Aquisição 

Pull buoy para utilização dos dos 
beneficiários do projeto, sendo de uso 
coletivo para a fase de iniciação ao meio 
líquido, oferecendo apoio para as 
crianças. 
Composição: 100% etileno vinil acetato. 
Tamanho: 12x24cm 

30 

03 Aquisição 

Touca – Uso obrigatório para cada 
beneficiário do projeto, a fim de proteger 
os cabelos do cloro e manter a higiene 
na(as) piscina(as). 
Composição: 100% silicone lisa com a 
logomarca do projeto. 
Tamanho único.  

140 

04 Aquisição 

Óculos de natação de uso obrigatório 
para cada beneficiário do projeto, a fim 
de proteger os olhos do cloro e ajudar na 
visibilidade dos movimentos. 
Compisição: Tira dupla de silicone; 100% 
proteção UV; Ventosa; 100% silicone; 
lentes anti-fog; 100% policarbonato; 
Narigueira removível; Vedação em 
silicone comfort. 

140 



 

Tamanho: Altura: 4,0 cm; Comprimento: 
5,8 cm; tamanho único 

05 Aquisição 

Mochila para os beneficiarios carregarem 
os materias do projeto (touca, toalha, 
óculos, maiô e sunga). 
Composição: 100% poliéster; possui 
alças ajustáveis reforçadas com EVA; 
com compartimento interno. 
Tamanho único. 
 

140 

Nº MODALIDADE MATERIAL COM ESPECIFICAÇÃO 
QUANTIDADE 

DIÁRIAS 

01 Aquisição 
Impressão de banners para identificação 
do projeto e apresentação final - Banners 
com Madeiras, Lona Fosca 

03 

 
 
Dessa forma, as referidas empresas atendem os pré-requisitos exposto na Cotação 
Prévia de Preço nº 01/2021, viabilizando a execução do Termo de Fomento nº 
909950/2021. 
 

Ribeirão Preto/SP, 29 de outubro de 2021. 
 

 

 
José Renato de Godoi 

Presidente do Instituto de Esportes 


