
 
 

Os interessados em fornecer os materiais deverão enviar orçamento à rua Angelina Ricci 

Vezozzo, 85 com as seguintes especificações: 

 

ABERTURA DE TOMADA DE PREÇOS REF. AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 51/2015  

        OBJETO: Material esportivo, para execução do projeto: “O esporte na construção de cidadania 

e no fortalecimento de vínculo”.  

        
        Em conformidade com a Lei 8.666/93, A EPESMEL torna pública a abertura do presente 

processo de compras para a aquisição dos materiais abaixo relacionados: 

 

              

Item Descrição do Produto 

Quant. 

em 

estoque 

Quant. p/ 

aquisição 
Unidade   

  

1 
Rede de futsal de salão de polipropileno 4mm 
profissional 

0 03 Par 
   

2 
Rede de futebol de campo de polipropileno 4mm 
profissional 

0 05 Par 
   

3 

Rede para Voleibol, confeccionada em polietileno 
(nylon) de filamento contínuo na cor preta de 02 
mm, medida oficial, com 04 (quatro) faixas de 
tecido em sarja, com malha de 10 x 10 cm, 
comprimento mínimo de 9,50 m, com largura 
entre 1,00 m a 1,20 m, acompanhada por corda 
de nylon ou seda branca, medindo 12 m de 

comprimento e 05 mm de espessura. 

0 11 Unid 
   

4 

Bola de Handebol Masculino Adulto Oficial, 
confeccionada em PU, costurada, dupla 
laminação, contendo em seu interior câmara em 
butil 

0 10 

Unid 

   

5 

Bola de Voleibol Oficial, confeccionada em PU e 
microfibra, matrizada, dupla laminação, contendo 
em seu interior câmara em butil, com miolo de 
silicone removível e lubrificado 

0 26 

Unid 

   

6 

Bola de Basquete Masculino Adulto, 
confeccionada em borracha, com 75 cm a 78 cm 
de circunferência, pesando entre 600 e 650 
gramas, contendo em seu interior câmara em 
butil, matrizada, miolo removível e lubrificado 

0 10 

Unid 

   

7 

Bola de Futsal Masculino Adulto 
Oficial,confeccionada em PU,gomos termo 
soldados, contendo em seu interior câmara em 
butil, miolo removível e lubrificado 

0 15 

Unid 

   

8 

Bola de Futebol de Campo Oficial, confeccionada 
em PU, com gomos termo soldados, dupla 
laminação, contendo em seu interior câmara em 
butil, 

0 30 

Unid 

   

        
  



 
 

 

1. Identificação completa do fornecedor com endereço e telefone 

2. Descrição completa dos produtos/materiais 

3. Quantidade 

4. Preço unitário 

5. Valor total do item 

6. Assinatura da pessoa responsável pela emissão e Carimbo do CNPJ. 

7. Data de emissão 

8. Condições de pagamento: à vista com boleto para 7 dias. 

 

Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone 3325-4128 com Taciane ou 

pessoalmente na rua Angelina Ricci Vezozzo, 85 – Parques das Indústrias Leves. 

 

As propostas serão aceitas até 29/05/2015. 

 

Londrina, 14 de maio de 2015. 

 

 

Pe. Esvildo Valentino Pelucchi 

 

 


