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SEEL – SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 

ATA DA SESSÃO DE ANÁLISE DAS AMOSTRAS REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 091/2021 – 

PA 14.874/2020 - Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BOLAS DE OFICIAIS 

PARA DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS PARA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER”. 

Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às 09:30 horas, na Secretaria de 

Esporte e Lazer do Município da Estância Balneária de Praia Grande, reuniram-se os funcionários ANTÔNIO 

CARLOS SALLES RF: 6.213,DANIEL LIMA MELO RF 30.8606,  PAULO ROBERTO PERES RAMOS RF 3.403, MARCOS 

JARDIM RF 41.029, BIANCA MELO RF 36.613, MARCELO BASSO FERNANDES RF 36.460, FLÁVIA BEATRIZ FERRO 

RF 36.681, PAULA RITA CAMERINI 36.596, RICARDO VASCONCELOS RF 22.381 a fim de julgar as amostras 

apresentadas pelas empresas licitantes conforme as condições e especificações estabelecidas no Anexo I 

do Edital. 

 

Aberta a sessão, no horário estabelecido, neste ato não foi consignada a presença das empresas devido 

as amostras terem sido entregues com dias de antecedência à abertura desta sessão. 

 
Ato contínuo deu-se a análise da amostra e após a verificação concluíram o que segue:arca/ 

Fabricante Valor Unitário Valor Total 

DESCRIÇÃO EMPRESA OBSERVAÇÃO SITUAÇÃO 
ITEM 01 - BOLA MAX 1000 FUTSAL Composição: 

Confeccionada com PU Pró. Câmara: 6D, feita 

com borracha butílica. Tecnologia: Termotec, 

Neotec e Capsula SIS. Circunferência Aproximada: 

68-70 cm. Miolo: Lubrificado e Removível. Peso 

Aproximado: 410 - 450 g. Costura: Não possui. 

Origem: Nacional. Gomos: 11. 

RVL 

COMÉRCIO 

DE 

MATERIAL E 

SERVIÇO 

A amostra foi apresentada e 

devidamente identificada, 

atendendo as condições exigidas 

pelo edital, tais como: tipo de 

material usado na fabricação, 

costura, quantidade de gomos, 

diâmetro e peso.   

 

 

 

CLASSIFICADO 

ITEM 02 - Bola para futsal sub 09 (max 50) com 52 cm de 
diâmetro e peso de 272 g RVL 

COMÉRCIO 

DE 

MATERIAL E 

SERVIÇO 

A amostra foi apresentada e 

devidamente identificada, 

atendendo as condições exigidas 

pelo edital, tais como: tipo de 

material usado na fabricação, 

costura, quantidade de gomos, 

diâmetro e peso.   

 

 

 

CLASSIFICADO 

ITEM 03 - Bola para futsal sub 11(max 100) com 54 cm de 
diâmetro e peso de 330 g RVL 

COMÉRCIO 

DE 

MATERIAL E 

SERVIÇO 

A amostra foi apresentada e 

devidamente identificada, 

atendendo as condições exigidas 

pelo edital, tais como: tipo de 

material usado na fabricação, 

costura, quantidade de gomos, 

diâmetro e peso.   

 

 

 

CLASSIFICADO 

ITEM 04 - Bola p/ futsal sub 13(max 200) c/ 55-59 cm de 
diâmetro e peso entre de 350 e 380 g RVL 

COMÉRCIO 

DE 

MATERIAL E 

SERVIÇO 

A amostra foi apresentada e 

devidamente identificada, 

atendendo as condições exigidas 

pelo edital, tais como: tipo de 

material usado na fabricação, 

costura, quantidade de gomos, 

diâmetro e peso.   

 

 

 

CLASSIFICADO 

ITEM 05 - Bola p/ futsal max 500 c/ 62-65 cm de diâmetro e 
peso entre de 420 e 450 g 

RVL 

COMÉRCIO 

DE 

MATERIAL E 

SERVIÇO 

A amostra foi apresentada e 

devidamente identificada, não 

atendendo as condições exigidas 

pelo edital, tais como: tipo de 

material usado na fabricação, 

diâmetro e peso.   

 

 

 

DESCLASSIFICADO 

ITEM 06 - Bola para Futebol de Campo oficial, câmara 
AIRBILITY, material MICROFIBRA, 32 gomos, miolo slip 
system – removível e lubrificado, peso 360 – 390g, 
circunferência: 64-66 cm, costurada à mão. 

RVL 

COMÉRCIO 

DE 

MATERIAL E 

SERVIÇO 

A amostra foi apresentada e 

devidamente identificada, não 

atendendo as condições exigidas 

pelo edita, pois, a bola e de 

futebol society.   

 

 

DESCLASSIFICADO 

    
ITEM 07 - Bola de Futebol Campo Pró VIII; Gênero: Unissex; 
Indicado: Jogo; Tipo: Campo; Composição: Poliuretano; 
Peso: 410-450g; Costura: Com Costura; Circunferência: 65-67 
cm; Origem: Nacional. 

RVL 

COMÉRCIO 

DE 

MATERIAL E 

SERVIÇO 

A amostra foi apresentada e 

devidamente identificada, não 

atendendo as condições exigidas 

pelo edital, tais como: tipo de 

material usado na fabricação, 

costura, diâmetro e peso.   
 

 

 

 

DESCLASSIFICADO 
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ITEM 08 - Bola de Futebol de Campo Termotec VII; 
Gênero: Unissex; Indicado para: Dia a Dia; Circunferência: 68-
70 cm; Construção: Termotec; Miolo: Slip System Removível 
e Lubrificado; Cor: Bca-Pto-Amar; Gomos: 08; Peso: 410-
450g; Material: PVC; Câmara: Airbility; Origem: Nacional. 

RVL 

COMÉRCIO 

DE 

MATERIAL E 

SERVIÇO 

A amostra foi apresentada e 

devidamente identificada, 

atendendo as condições exigidas 

pelo edital, tais como: tipo de 

material usado na fabricação, 

costura, quantidade de gomos, 

diâmetro e peso.   

 

 

 

CLASSIFICADO 

ITEM 09 - Bola de Futebol de Campo  Samba II; Composta de 
material PVC; Miolo: Removível; Base: Elástica; Material: Pvc; 
Circunferência: 68-70 Cm; Peso: 410-450g; Tipo: Campo; 
Código: 59406695; Origem: Nacional. 

AW SPORTS 
EIRELI - EPP 

A amostra foi apresentada e 

devidamente identificada, não 

atendendo as condições exigidas 

pelo edital, tais como: tipo de 

material usado na fabricação, 

costura, quantidade de gomos, 

diâmetro e peso.   

 

 

 

DESCLASSIFICADO 

ITEM 10 - Bola de Futebol de Campo Samba TD1 Oficial; Cor 
branca predominante com estampa multicolorida; 
Composição: PVC laminado; Câmara: Vinil; Costura: Não; 
Base: Elástica; Miolo: Removível e lubrificado; Gomos: 06; 
Circunferência: 69-71 cm; Peso do Produto: 430-450g; 
Origem: Nacional. 

AW SPORTS 
EIRELI - EPP 

A amostra foi apresentada e 

devidamente identificada, 

atendendo as condições exigidas 

pelo edital, tais como: tipo de 

material usado na fabricação, 

costura, quantidade de gomos, 

diâmetro e peso.   

 

 

 

CLASSIFICADO 

ITEM 11 - Bolas de Futebol S11 R1 Ix - Termotec Pu, 11 
gomos, Tamanho 68-70cm, Peso 410-450 gramas. RVL 

COMÉRCIO 

DE 

MATERIAL E 

SERVIÇO 

A amostra foi apresentada e 

devidamente identificada, não 

atendendo as condições exigidas 

pelo edital, tais como: tipo de 

material usado na fabricação, 

costura, quantidade de gomos, 

diâmetro e peso.   

 

 

 

DESCLASSIFICADO 

ITEM 12 - Bola para basquetebol tamanho mirim 72-74 cm 
de diâmetro e peso entre 450 e 520 g. 

RODRIGO 

de M. 

MELO 

COM. DE 

MAT. 

ESPORTIVO 

A amostra foi apresentada e 

devidamente identificada, 

atendendo as condições exigidas 

pelo edital, tais como: tipo de 

material usado na fabricação, 

costura, quantidade de gomos, 

diâmetro e peso.   

 

 

 

CLASSIFICADO 

ITEM 13 - Bola para basquetebol tamanho masculino 75-78 
cm de diâmetro e peso entre 600 e 650 g. 

RVL 

COMÉRCIO 

DE 

MATERIAL E 

SERVIÇO 

A amostra foi apresentada e 

devidamente identificada, não 

atendendo as condições exigidas 

pelo edital, tais como: tipo de 

material usado na fabricação, 

costura, e peso.   

 

 

 

DESCLASSIFICADO 

ITEM 14 - Bola para basquetebol tamanho feminino 75-77 
cm de diâmetro e peso entre 510 e 565 g. 

AW SPORTS 
EIRELI - EPP 

A amostra foi apresentada e 

devidamente identificada, 

atendendo as condições exigidas 

pelo edital, tais como: tipo de 

material usado na fabricação, 

costura, quantidade de gomos, 

diâmetro e peso.   

 

 

 

CLASSIFICADO 

ITEM 15 - Bola oficial para Basquetebol Masculino Crossover 
aprovada pela Federação Internacional de Basquete (FIBA) 
7.8 Bola com selo da Confederação Brasileira de Basketball 
(CBB) e utilizada pela Federação Paulista de Basketball. 
Diâmetro entre 74,9 e 78 cm, peso entre 567 e 650 g. 
Confeccionada com microfibra, a peça traz uma superfície 
com caneletas mais profundas, oferecendo excelente 
amortecimento e sensibilidade. O modelo conta ainda com o 
sistema Aracnum, um acabamento antideslizante que 
melhora a aderência e proporciona melhor esfericidade. 
Além disso, sua câmara 6D é fabricada com borracha butílica 
e apresenta 6 discos posicionados simetricamente, 
assegurando maior equilíbrio e alta precisão. Já seu miolo 
lubrificado e removível vem a tecnologia Capsula Sis e 
carrega um bico alongado que envolve a agulha e retém o ar. 
Por fim, seu design é composto predominantemente pela cor 
marrom com recortes em verde, preto e dourado. 

AW SPORTS 
EIRELI - EPP 

 

 

 

 

 

 

A amostra foi apresentada e 

devidamente identificada, 

atendendo as condições exigidas 

pelo edital, tais como: tipo de 

material usado na fabricação, 

costura, quantidade de gomos, 

diâmetro e peso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSIFICADO 

ITEM 16 - Bola para Vôlei de Praia, oficial aprovada pela 
(FIVB), com termotec, garantia 0% de absorção de água, 
miolo substituível e lubrificado; em microfibra, matrizada 

EJM 
COMÉRCIO E 
ARBITRAGEM 

A amostra foi apresentada e 

devidamente identificada, 

atendendo as condições exigidas 

 

CLASSIFICADO 
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com 12 gomos, circunferência: 68cm, pressão: 3 a 4 lbs, peso 
aproximado: 260g, miolo substituível e lubrificado. 

ESPORTIVA pelo edital, tais como: tipo de 

material usado na fabricação, 

costura, quantidade de gomos, 

diâmetro e peso.   
ITEM 17 - Bola de Vôlei de quadra em microfibra com 18 
gomos, (TERMOTEC) – Tecnologia de termo fusão que 
garante 0% de absorção de água, mantendo as propriedades 
de peso e velocidade da bola. Maior durabilidade e alta 
performance, com (DUPLA COLAGEM) – Dupla camada de 
colagem, reforçando ainda mais a junção dos gomos, camada 
de amortecimento (NEOTEC) – Composto de amortecimento 
interno com 4.5mm de espessura que proporciona maior 
conforto nos saques/cortadas e diminui o impacto nas 
defesas, sem perder a velocidade da bola, com câmara (6D) – 
Sistema inovador de balanceamento, composto por 6 discos 
posicionados simetricamente, proporcionando equilíbrio 
total para a bola. Construída a base de borracha butílica e 
Airbility estrutura de anéis que a deixam muito mais esférica, 
miolo (CÁPSULA SIS) – Bico alongado que envolve a agulha e 
protege a câmara de ar. Removível e lubrificado, com peso 
entre 260-280g e circunferência entre 65-67cm. Produzida 
no Brasil. Aprovada pela FIVB. 

AQUARELA 
COMÉRCIO E 
SERVIÇOS - 

EIRELI 

 

 

 

 

 

 

A amostra foi apresentada e 

devidamente identificada, 

atendendo as condições exigidas 

pelo edital, tais como: tipo de 

material usado na fabricação, 

costura, quantidade de gomos, 

diâmetro e peso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSIFICADO 

ITEM 18 - Bola de Vôlei de praia com 12 gomos em PU PRÓ - 
alta resistência à abrasão, sem perder o conforto, além de 
grip para maior controle da bola. Construída com TERMOTEC 
- Tecnologia de termo fusão que garante 0% de absorção de 
água, mantendo as propriedades de peso e velocidade da 
bola. Maior durabilidade e alta performance. DUPLA 
COLAGEM - Dupla camada de colagem, reforçando ainda 
mais a junção dos gomos. Camada de amortecimento 
NEOGEL - Composto de amortecimento interno que 
proporciona maior conforto nos saques, cortadas e diminuí o 
impacto nas defesas, sem perder a velocidade da bola. 
Câmara 6D - Sistema inovador de balanceamento, composto 
por 6 discos posicionados simetricamente, proporcionando 
equilíbrio total para a bola. Construída a base de borracha 
butílica e airbility, estrutura de anéis, que a deixam muito 
mais esférica, sistema de forro (TERMOFIXO) com 
enrolamento de fios sintéticos na câmara, recebendo um 
tratamento térmico com borracha natural, que estabiliza os 
fios unificando a estrutura, garantindo resistência, 
uniformidade e estabilidade da bola Miolo CÁPSULA SIS - 
Bico alongado que envolve a agulha impedindo que perfure a 
câmara de ar, removível e lubrificado. Peso entre 260-280g e 
circunferência entre 66-68cm. Produzida no Brasil. 

RODRIGO 

de M. 

MELO 

COM. DE 

MAT. 

ESPORTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A amostra foi apresentada e 

devidamente identificada, não 

atendendo as condições exigidas 

pelo edital, tais como: tipo de 

material usado na fabricação, 

costura, quantidade de gomos, 

diâmetro e peso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCLASSIFICADO 

ITEM 19 - Bola Volei Praia Vls 300, padrão FIVB Bola oficial 
da Federação Internacional de Vôlei (FIVB). Revestida com 
material chamado Soft Composite Cover. Protegida com uma 
dupla camada. Design único em 10 painéis curvados para 
fácil visualização. Costurada. Tamanho 5. Circunferência: 66-
68cm. Peso: 260-280g. 

RODRIGO 

de M. 

MELO 

COM. DE 

MAT. 

ESPORTIVO 

A amostra foi apresentada e 

devidamente identificada, não 

atendendo as condições exigidas 

pelo edital, tais como: tipo de 

material usado na fabricação, 

costura, quantidade de gomos, 

diâmetro e peso.   

 

 

 

DESCLASSIFICADO 

ITEM 20 - Bola de vôlei 8.0 Pró Amarela, 18 gomos, 
tecnologia Termotec, amortecimento NEOTEC, 4.5mm de 
espessura, circunferência aproximada: 65 - 67 cm, peso 
aproximado: 260 - 280 g, origem: nacional. 

AW SPORTS 
EIRELI - EPP 

A amostra foi apresentada e 

devidamente identificada, 

atendendo as condições exigidas 

pelo edital, tais como: tipo de 

material usado na fabricação, 

costura, quantidade de gomos, 

diâmetro e peso.   

 

 

 

CLASSIFICADO 

ITEM 21 - Bola para voleibol infantil SKV5. Cor: amarelo e 
azul. Material: EVA tratado e anti-alérgico. Revestimento: 
laminado. Tamanho: 5 - oficial. Circunferência: 64,5 à 66,5 
cm. Peso: 210 à 230 g. (mikasa). 

AW SPORTS 
EIRELI - EPP 

A amostra foi apresentada e 

devidamente identificada, não 

atendendo as condições exigidas 

pelo edital, tais como: tipo de 

material usado na fabricação, 

costura, quantidade de gomos, 

diâmetro e peso.   

 

 

DESCLASSIFICADO 

ITEM 22 - Bola para voleibol infantil/juvenil SYV5. Material: 
EVA tratado e anti-alérgico. Revestimento: laminado. 
Tamanho: 5 - oficial. Circunferência: 64,5 à 66,5 cm. Peso: 
160 à 180 g. Padrão FIVB. 

AW SPORTS 
EIRELI - EPP 

A amostra foi apresentada e 

devidamente identificada, não 

atendendo as condições exigidas 

pelo edital, tais como: tipo de 

 

 

DESCLASSIFICADO 
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material usado na fabricação, 

costura, quantidade de gomos, 

diâmetro e peso.   

    
ITEM 23 - Bola Medicine ball de borracha 1 kg. Indicada para 
uso fisioterápico e treinamentos específicos. Matrizada, 
confeccionada de borracha com câmara airbility, forro 
multiaxial e miolo Slip System (lubrificado e substituível). 

RVL 

COMÉRCIO 

DE 

MATERIAL E 

SERVIÇO 

A amostra foi apresentada e 

devidamente identificada, 

atendendo as condições exigidas 

pelo edital, tais como: tipo de 

material usado na fabricação, 

costura, diâmetro e peso.   

 

 

CLASSIFICADO 

ITEM 24 - Bola Medicine ball de borracha 2kg. Indicada para 
uso fisioterápico e treinamentos específicos. Matrizada, 
confeccionada de borracha com câmara airbility, forro 
multiaxial e miolo SlipSistem ( lubrificado e substituível). 

RVL 

COMÉRCIO 

DE 

MATERIAL E 

SERVIÇO 

A amostra foi apresentada e 

devidamente identificada, 

atendendo as condições exigidas 

pelo edital, tais como: tipo de 

material usado na fabricação, 

costura, diâmetro e peso.   

 

 

 

CLASSIFICADO 

    
ITEM 25 - Bola Medicine ball de borracha 3kg. Indicada para 
uso fisioterápico e treinamentos específicos. Matrizada, 
confeccionada de borracha com câmara airbility, forro 
multiaxial e miolo SlipSistem (lubrificado e substituível). 

RVL 

COMÉRCIO 

DE 

MATERIAL E 

SERVIÇO 

A amostra foi apresentada e 

devidamente identificada, 

atendendo as condições exigidas 

pelo edital, tais como: tipo de 

material usado na fabricação, 

costura, diâmetro e peso.   

 

 

CLASSIFICADO 

ITEM 26 - Bola para ginástica com bomba de enchimento. 

RODRIGO 
TOLOSA RICO 

- EPP 

A amostra foi apresentada e 

devidamente identificada, 

atendendo as condições exigidas 

pelo edital, tais como: tipo de 

material usado na fabricação, 

costura, quantidade de gomos, 

diâmetro e peso.   

 

 

 

CLASSIFICADO 

ITEM 27 - Bola para ginástica rítmica mesclada, peso: 400gr; 
cor mesclada Lilás e Branco. 

AW SPORTS 
EIRELI - EPP 

A amostra foi apresentada e 

devidamente identificada, 

atendendo as condições exigidas 

pelo edital, tais como: tipo de 

material usado na fabricação, 

costura, quantidade de gomos, 

diâmetro e peso.   

 

 

 

CLASSIFICADO 

ITEM 28 - Bola Oficial para Ginástica Rítmica aprovada pela 
FIG de 300 gramas. Diâmetro infantil de 14 à 16 cm. Nas 
cores mescladas. 

AQUARELA 
COMÉRCIO E 
SERVIÇOS - 

EIRELI 

A amostra foi apresentada e 

devidamente identificada, não 

atendendo as condições exigidas 

pelo edital, aprovada pela FIG.   

 

 

DESCLASSIFICADO 

ITEM 29 - Bola Oficial para Ginástica Rítmica aprovada pela 
FIG de 300 gramas. Diâmetro juvenil/adulto de 16 à 18 cm. 
Nas cores mescladas. 

EJM 
COMÉRCIO E 
ARBITRAGEM 

ESPORTIVA 

A amostra foi apresentada e 

devidamente identificada, 

atendendo as condições exigidas 

pelo edital, tais como: tipo de 

material usado na fabricação, 

costura, quantidade de gomos, 

diâmetro e peso.   

 

 

 

CLASSIFICADO 

ITEM 30 - Bola para Tênis de Mesa ALL PLASTIC, diâmetro 
40+ contendo 03 estrelas, Aprovada e Oficializada pela ITTF 
(nova regra) -  cor branca. Caixa com 06 unidades. (marca 
butterfly ou DHS). 

AW SPORTS 
EIRELI - EPP 

A amostra foi apresentada e 

devidamente identificada, 

atendendo as condições exigidas 

pelo edital, tais como: tipo de 

material usado na fabricação, 

costura, quantidade de gomos, 

diâmetro e peso.   

 

 

 

CLASSIFICADO 

ITEM 31 - Bola de tênis de mesa, cor branca, tamanho 
40mm, material plástico ABS, 03 estrelas. Aprovada pela 
Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF). 

AW SPORTS 
EIRELI - EPP 

A amostra foi apresentada e 

devidamente identificada, 

atendendo as condições exigidas 

pelo edital, tais como: tipo de 

material usado na fabricação, 

costura, quantidade de gomos, 

diâmetro e peso.   

 

 

 

CLASSIFICADO 

ITEM 32 - Bola Oficial de Futevôlei superfície em couro 
sintético de qualidade superior, Tamanho 5, Circunferência  
68-70 cm, Peso 410-450g, Padrão FIFA. 

RVL 

COMÉRCIO 

DE 

MATERIAL E 

SERVIÇO 

A empresa não trouxe amostra, conforme 
edital 

 

 

DESCLASSIFICADO 

ITEM 33 - Bola Oficial de Beach Soccer confeccionada com 
poliuretano, a peça traz gomos sem costura, oferecendo 

RVL 

COMÉRCIO 

A empresa não trouxe amostra, conforme 
edital 

DESCLASSIFICADO 



 

 
   

Rua: João Balbino Corrêa s/nº • Tupiry • Praia Grande • www.praiagrande.sp.gov.br 

SEEL – SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 

durabilidade e impermeabilidade, sua câmara interna é 
fabricada com borracha butílica e traz discos posicionados 
simetricamente que oferecem amortecimento e alta 
precisão, miolo removível pode ser lubrificado e possui um 
bico alongado que envolve a agulha e retém o ar, seu design 
é composto predominantemente pela cor azul claro com 
detalhes em amarelo. Confeccionada com 100% Poliuretano, 
Circunferência aproximada: 68 - 70 cm, Câmara: Feita com 
borracha butílica, Peso aproximado: 400 - 440 g. Miolo: 
Lubrificado e removível. Origem: Nacional. 

DE 

MATERIAL E 

SERVIÇO 

ITEM 34 - Bola especial para handebol de praia HandBeach 
feito de borracha celular macia e acessível. Tamanho: 3. 

RODRIGO 
TOLOSA RICO 

- EPP 

A amostra foi apresentada e 

devidamente identificada, 

atendendo as condições exigidas 

pelo edital, tais como: tipo de 

material usado na fabricação, 

costura, quantidade de gomos, 

diâmetro e peso.   

 

 

 

CLASSIFICADO 

ITEM 35 - Bola especial para handebol de praia HandBeach 
feito de borracha celular macia e acessível. A original 
Trimona Handballwax Classic importada diretamente da 
Alemanha. Tamanho: H2. 

RODRIGO 
TOLOSA RICO 

- EPP 

A amostra foi apresentada e 

devidamente identificada, 

atendendo as condições exigidas 

pelo edital, tais como: tipo de 

material usado na fabricação, 

costura, quantidade de gomos, 

diâmetro e peso.   

 

 

 

CLASSIFICADO 

ITEM 36 - Bola para hand beach nº 0, cor azul, circunferência 
entre 48-50 cm. 

RODRIGO 
TOLOSA RICO 

- EPP 

A amostra foi apresentada e 

devidamente identificada, 

atendendo as condições exigidas 

pelo edital, tais como: tipo de 

material usado na fabricação, 

costura, quantidade de gomos, 

diâmetro e peso.   

 

 

 

CLASSIFICADO 

ITEM 37 - Bola p/ hand beach feminino nº 1, cor verde, 
circunferência entre 50-52 cm e peso entre 280 e 300 g. 

RODRIGO 
TOLOSA RICO 

- EPP 

A amostra foi apresentada e 

devidamente identificada, 

atendendo as condições exigidas 

pelo edital, tais como: tipo de 

material usado na fabricação, 

costura, quantidade de gomos, 

diâmetro e peso.   

 

 

 

CLASSIFICADO 

ITEM 38 - Bola p/ hand beach masculino nº 2, cor laranja, 
circunferência entre 54-56 cm e peso entre 350 e 370 g. 

RODRIGO 
TOLOSA RICO 

- EPP 

A amostra foi apresentada e 

devidamente identificada, 

atendendo as condições exigidas 

pelo edital, tais como: tipo de 

material usado na fabricação, 

costura, quantidade de gomos, 

diâmetro e peso.   

 

 

 

CLASSIFICADO 

ITEM 39 - Bolas para modalidade bocha. As bolas e os bolins  
devem ter as seguintes características: as bolas devem ser de 
material plástico (sintéticos) ou similares, massa pesada, 
especialmente fabricadas para a finalidade; o bolim deverá 
ser de aço/ferro cromado ou inox, diâmetro dos bolins de 4,5 
cm a 5,5 cm,  diâmetro das bolas feminino 11,5 centímetros 
peso 1.500 kg, as bolas deverão ser uniformes em seu peso, 
medida e cor. 

AW SPORTS 
EIRELI - EPP 

A amostra foi apresentada e 

devidamente identificada, 

atendendo as condições exigidas 

pelo edital, tais como: tipo de 

material usado na fabricação, 

costura, quantidade de gomos, 

diâmetro e peso.   

 

 

 

CLASSIFICADO 

ITEM 40 - Bolas para modalidade bocha. As bolas e os bolins  
devem ter as seguintes características: as bolas devem ser de 
material plástico (sintéticos) ou similares, massa pesada, 
especialmente fabricadas para a finalidade; o bolim deverá 
ser de aço/ferro cromado ou inox, diâmetro dos bolins de 4,5 
cm a 5,5 cm,  diâmetro das bolas masculino 12,5 centímetros 
peso 1.700 kg, as bolas deverão ser uniformes em seu peso, 
medida e cor. 

AW SPORTS 
EIRELI - EPP 

A amostra foi apresentada e 

devidamente identificada, 

atendendo as condições exigidas 

pelo edital, tais como: tipo de 

material usado na fabricação, 

costura, quantidade de gomos, 

diâmetro e peso.   

 

 

 

 

CLASSIFICADO 

ITEM 41 - Bola para tênis. A bola deverá ter uma superfície 
externa composta por tecido uniforme e deve ser de cor 
branca ou amarela, se houver qualquer emenda, deverá ser 
sem costura. A bola deve ter o peso maior que 56 gr, e 
menor que 59,4 gr. Bola com alta qualidade e durabilidade, 
aprovadas para torneios, pela ITF e USTA. Tubo com 03 
unidades 

AW SPORTS 
EIRELI - EPP 

A amostra foi apresentada e 

devidamente identificada, 

atendendo as condições exigidas 

pelo edital, tais como: tipo de 

material usado na fabricação, 

costura, quantidade de gomos, 

diâmetro e peso.   

 

 

 

CLASSIFICADO 

ITEM 56 - Bola oficial para Basquetebol Masculino Crossover 
aprovada pela Federação Internacional de Basquete (FIBA) 

RODRIGO 

de M. 

.  A empresa não trouxe amostra, 
conforme edital 

DESCLASSIFICADO 
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7.8 Bola com selo da Confederação Brasileira de Basketball 
(CBB) e utilizada pela Federação Paulista de Basketball. 
Diâmetro entre 74,9 e 78 cm, peso entre 567 e 650 g. 
Confeccionada com microfibra, a peça traz uma superfície 
com caneletas mais profundas, oferecendo excelente 
amortecimento e sensibilidade. O modelo conta ainda com o 
sistema Aracnum, um acabamento antideslizante que 
melhora a aderência e proporciona melhor esfericidade. 
Além disso, sua câmara 6D é fabricada com borracha butílica 
e apresenta 6 discos posicionados simetricamente, 
assegurando maior equilíbrio e alta precisão. Já seu miolo 
lubrificado e removível vem a tecnologia Capsula Sis e 
carrega um bico alongado que envolve a agulha e retém o ar. 
Por fim, seu design é composto predominantemente pela cor 
marrom com recortes em verde, preto e dourado. 

MELO 

COM. DE 

MAT. 

ESPORTIVO 

ITEM 57 - BOLA PARA VÔLEI DE PRAIA, OFICIAL APROVADA PELA 
(FIVB), COM TERMOTEC, GARANTIA 0% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA, 
MIOLO SUBSTITUÍVEL E LUBRIFICADO; EM MICROFIBRA, MATRIZADA 
COM 12 GOMOS, CIRCUNFERÊNCIA: 68CM, PRESSÃO: 3 A 4 LBS, PESO 
APROXIMADO: 260G, MIOLO SUBSTITUÍVEL E LUBRIFICADO. 

AQUARELA 
COMÉRCIO E 
SERVIÇOS - 
EIRELI 

A amostra foi apresentada e 

devidamente identificada, 

atendendo as condições exigidas 

pelo edital, tais como: tipo de 

material usado na fabricação, 

costura, quantidade de gomos, 

diâmetro e peso.   

CLASSIFICADO 

ITEM 61 - Bola de vôlei 8.0 Pró Amarela, 18 gomos, 
tecnologia Termotec, amortecimento NEOTEC, 4.5mm de 
espessura, circunferência aproximada: 65 - 67 cm, peso 
aproximado: 260 - 280 g, origem: nacional. 

AQUARELA 
COMÉRCIO E 
SERVIÇOS - 
EIRELI 

A amostra foi apresentada e 

devidamente identificada, 

atendendo as condições exigidas 

pelo edital, tais como: tipo de 

material usado na fabricação, 

costura, quantidade de gomos, 

diâmetro e peso.   

 

 

 

CLASSIFICADO 

ITEM 70 - Bola Oficial para Ginástica Rítmica aprovada pela 
FIG de 300 gramas. Diâmetro juvenil/adulto de 16 à 18 cm. 
Nas cores mescladas. 

AQUARELA 
COMÉRCIO E 
SERVIÇOS - 

EIRELI 

 
A empresa não trouxe amostra, conforme 
edital 

 

DESCLASSIFICADO 

 
O resultado do julgamento será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, porém os 

fundamentos e os motivos serão publicados somente no site da Prefeitura da Estância Balneária de  Praia 

Grande www.praiagrande.sp.gov.br., conforme item 14.2.3 do edital.  

Concluída esta fase e nada mais havendo a relatar, encerra-se os trabalhos com a lavratura desta ata, 

que após lida e achada em conforme, vai assinada por todos os presentes. 

 

Em, 04 de outubro de 2021 

Equipe de Apoio:  

 
 

ANTÔNIO CARLOS SALLES RF: 6.213 MARCELO BASSO FERNANDES RF: 36.460 

 

 

DANIEL DE LIMA MELO RF: 30.8606 FLÁVIA BEATRIZ FERRO RF: 36.681 

 

PAULO ROBERTO PERES RAMOS RF: 3.403 

 

PAULA RITA CAMERINI RF: 36.596 

 

 

BIANCA MELO RF: 36.613 

 

 

 

RICARDO VASCONCELOS 22.381 

 

MARCOS JARDIM RF: 41.029 
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