
 

 

 

São Paulo, 16 de Julho de 2020.  

 

PROCESSO DE SELEÇÃO UNF001/2020 

UNIFORMES DE COMPETIÇÃO PARA SKI ALPINO E  

UNIFORMES DE COMPETIÇÃO PARA SKI CROSS COUNTRY 

O presente processo de seleção tem por objeto a contratação de pessoa jurídica 

para confecção de uniformes de competição de Ski Alpino e Ski Cross Country, 

conforme demanda, de acordo com as especificações descritas no presente EDITAL 

e em seus Anexos. 

Para tanto, publicou-se um Termo de Referência no site da CBDN 

(https://cbdn.org.br/governanca-e-transparencia/licitacoes/), sendo o mesmo 

enviado por email para diversas empresas que atuam no segmento, de forma a 

realizar uma Tomada de Preços no mercado, à luz de regras padronizadas e pré 

estabelecidas.  

Cabe aqui ressaltar que, dada a especificidade dos itens, a consulta foi feita 

diretamente no mercado internacional devido à ausência de fornecedores nacionais. 

Cabe ainda ressaltar que, dada a diferença e especificidade entre as modalidades 

esportivas e seus respectivos uniformes de competição, possibilitou-se que os 

interessados participassem da concorrência em apenas uma das modalidades. 

O prazo para envio de propostas era até o dia 15/07/2020, que deveriam ser 

enviadas diretamente à CBDN por email. 

Enviaram propostas para confecção dos uniformes de competição de Ski Alpino, as 

empresas: 

• BeyondX 

• Sync 

• Vist 

• Jonathan & Fletcher 

 

https://cbdn.org.br/governanca-e-transparencia/licitacoes/


 

 

Enviaram propostas para confecção dos uniformes de competição de Ski Cross 

Country, as empresas: 

• Atex 

• Jonathan & Fletcher 

• No Name 

• Sportfull 

Foram avaliadas apenas as propostas enviadas até 15 de Julho de 2020 as 23:59:59, 

conforme convite enviado para as empresas do setor. 

 

AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES DE SKI ALPINO 

As quatro propostas enviadas para confecção de uniformes de Ski Alpino estavam 

dentro das especificações do Termo de Referência em questão, conforme tabela 

abaixo: 

Fornecedores Qde FIS Giant Slalom Qde FIS Downhill Qde Giant Slalom race suit 

BeyondX 7  €        124,00  2  €              115,00  6  €       116,00  

Sync Performance 7  $        479,00  2  $              479,00  6  $       479,00  

Vist 7  €        299,00  2  €              259,00  6  €       235,00  

Jonathan&Fletcher 7  €        380,00  2  €              340,00  6  €       340,00  

 

Adicionalmente, as empresas Sync Performance, Vist e Jonathan & Fletcher 

informaram cobrar pelo design personalizado da equipe brasileira, US$ 2.000,00 (dois 

mil dólares), EUR 300,00 (trezentos euros) e EUR 90,00 (noventa euros), 

respectivamente. 

Assim, a melhor proposta encontrada foi da empresa BeyondX com custo de EUR 

124,00 (cento e vinte e quatro euros) por uniforme de competição aprovado pela 

Federação Internacional de Ski para a prova de Giant Slalom, EUR 115,00 (cento o 

quinze euros) por uniforme de competição aprovado pela Federação Internacional 

de Ski para a prova de Downhill e EUR 116,00 (cento e dezesseis euros) por uniforme 

de competição sem aprovação da Federação Internacional de Ski para a prova de 

Giant Slalom. 

A CJP entende que as quatro opções eram adequadas, uma vez que garantem a 

qualidade e especificação técnica necessárias para aprovação pela Federação 

Internacional de Ski e as demais especificações do TERMO DE REFERÊNCIA publicado. 



 

 

Assim, a CJP recomenda a contratação da empresa BeyondX para confecção dos 

uniformes de competição de Ski Alpino na temporada 2020/2021.  

 

AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES DE SKI CROSS 

COUNTRY 

As quatro propostas enviadas para confecção de uniformes de Ski Cross Country 

estavam dentro das especificações do Termo de Referência em questão, conforme 

tabela abaixo: 

Fornecedores Comp. top Comp. tight 
Warm up 

top 
Warm up 

tight 
Vest Bennie 

Head 
band 

Atex € 44,22 € 34,59 € 74,11 € 51,90 € 50,40 € 7,49 € 8,62 

Jonathan&Fletcher € 175,00 €  140,00 € 190,00  € 32,50 € 16,25 

Noname € 65,00 €  65,00 € 55,00 € 55,00 € 10,00 € 10,00 

Sportfull € 51,00 € 46,35 € 96,83 € 79,50 € 56,25 € 16,70 € 10,60 

 

Assim, a melhor proposta encontrada foi da empresa NoName com custo de EUR 

260,00 (duzentos e sessenta euros) por kit de competição contendo camiseta de 

competição (competition top), calça de competição (competition tight), jaqueta de 

aquecimento (warm up top), calça de aquecimento (warm up tight), colete resistente 

a vento (vest), gorro de competição (bennie) e faixa de competição (head band).  

A CJP entende que as quatro opções eram adequadas, uma vez que garantem a 

qualidade e especificação técnica necessária do TERMO DE REFERÊNCIA publicado. 

Assim, a CJP recomenda a contratação da empresa NoName para confecção dos 

uniformes de competição de Ski Cross Country na temporada 2020/2021.  

 

Comissão Julgadora, 

 

Pedro Cavazzoni 

Camila Gobo de Freitas 

Gustavo Haidar 


