
Guia de layouts Paulistano 2022

Ato Convocatório 09

Para referência em pregões eletrônicos decorrentes do Termo de Execução 28/2021

viabilizado com recursos descentralizados pelo Comitê Brasileiro de Clubes



1. Este documento é uma referência visual para as propostas comerciais relativas a aquisições de itens a serem realizadas nos pregões 

eletrônicos decorrentes do Termo de Execução 28/2021, viabilizado com recursos descentralizados pelo Comitê Brasileiro de Clubes

por meio de seu Ato Convocatório nº 09

2. O Club Athletico Paulistano usará, como padrão, seu emblema no lado esquerdo das peças e o Selo de Formação de Atletas do 

Comitê Brasileiro de Clubes no lado direito. Como referência, a largura de cada imagem deverá ser de 7 cm

3. O emblema do Paulistano sempre terá fundo branco e texto vermelho. O Selo terá fundo branco e texto e pictograma azuis (em 

peças vermelhas ou cinzas) ou vice-versa (em peças brancas). Arquivos em alta resolução serão encaminhados após a assinatura do 

contrato, juntamente com a grade de tamanhos e com os Manuais de Identidade Visual do Paulistano e do Comitê Brasileiro de 

Clubes

4. Eventualmente, o Selo poderá ser acompanhado de marcas da Lei de Incentivo ao Esporte, Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, 

Federação Paulista de Basquete, patrocinadores e outras que se façam necessárias

5. Os fornecedores classificados em primeiro lugar nos pregões deverão apresentar amostras de cada item antes de serem declarados 

vencedores

6. Dúvidas poderão ser encaminhadas ao e-mail projetos.esportivos@paulistano.org.br

7. Como referência de cores para uniformes, as cores a serem utilizadas dentre a paleta apresentada no próximo slide serão o primeiro 

tom de vermelho (CO M100 Y100 K10, R215 G25 B32 e PANTONE 485C) e o terceiro tom de cinza (CO M0 Y0 K35 e R177 G179 B182)

Apresentação



Paleta de cores
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Emblema do Club Athletico Paulistano
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Selo de Formação de Atletas do CBC
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Badminton: uniforme feminino de jogo (shorts-saia e 

camiseta)

• Imagensmeramenteilustrativas(considerara posiçãodos logotipos e as cores principais de cada peça).

• Imagens relativas ao item 1 da lista de materiais

• Vide especificação completa no próximo slide
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Especificações técnicas

Nº Esporte Item

Unidade 

de 

medida

Especificação técnica Quantidade

1 Badminton Uniforme de jogo 

feminino

Conjunto Conjunto de uniforme para competição Feminino - Badminton: 1 Camiseta + 1 shorts-saia. Camiseta: Tecido 

100% poliéster, gramatura 140g/m², gola arredondada do mesmo tecido, com impressão em sublimação das 

logos do Clube em 1 cor no lado esquerdo e selo de formação do CBC - Comitê Brasileiro de Clubes (Conforme 

manual de identidade visual), e 1 shorts-saia de jogo em 100% poliéster, 148g/m² alta compressão, com saia 

lisa (sem pregas), com impressão em sublimação das logos do Clube em 1 cor no lado esquerdo e selo de 

formação do CBC - Comitê Brasileiro de Clubes no lado direito (conforme manual de identidade visual). 

Conforme layout e tamanhos a serem disponibilizado pelo Clube. Será necessário disponibilizar um modelo 

para aprovação. Tamanhos: 8 da grade infantil ao XEEGG da grade adulta.

9



Badminton: uniforme masculino de jogo (calção e camiseta)

• Imagensmeramenteilustrativas(considerara posiçãodos logotipos e as cores principais de cada peça).

• Imagens relativas ao item 2 da lista de materiais

• Vide especificação completa no próximo slide
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Especificações técnicas

Nº Esporte Item

Unidade 

de 

medida

Especificação técnica Quantidade

2 Badminton Uniforme -

masculino de jogo

Conjunto Conjunto de uniforme para competição Masculino - Badminton contendo 1 Camiseta + 1 calção: Camiseta: 

Tecido 100% poliéster, gramatura 140g/m² , gola arredondada, com impressão em sublimação das logos no 

peito, lado esquerdo logo do clube em uma cor, e lado direito logo de formação de atletas do CBC - Comitê 

Brasileiro de Clubes (Conforme manual de identidade visual), e 1 calção de jogo em tecido dry fit, gramatura 

130g/m², com cordão para amarrar, com impressão em sublimação das logos do clube em 1 cor no lado 

esquerdo e CBC - Comitê Brasileiro de Clubes no lado direito (conforme manual de identidade visual). Conforme 

layout e tamanhos a serem disponibilizado pelo clube. Será necessário disponibilizar um modelo para aprovação 

do clube.

45



Diversas modalidades: agasalhos de 

passeio

• Imagensmeramenteilustrativas(considerara posiçãodos logotipos e as cores principais de cada peça).

• Imagens relativas ao item 3 (badminton), 9 (basquete), 10 (esgrima), 14 (ginástica de trampolim), 24 (judô), 25 (natação), 30 (polo aquático) e 34 

(tênis) da lista de materiais

• Vide especificação completa no próximo slide
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Especificações técnicas

Nº Esporte Item

Unidade 

de 

medida

Especificação técnica Quantidade

3 Badminton Uniformes -

Agasalhos

Conjunto Conjunto de agasalho composto por uma blusa sem capuz, com zíper frontal e dois bolsos frontais e por 

uma calça com dois bolsos frontais, com ambas as peças de moletom. Modelo unissex. Grade de 

tamanhos a definir. Layouts finais a serem apresentados após aprovação pelo Comitê Brasileiro de Clubes 

(CBC). Aplicação do escudo do clube e do Selo de Formação de Atletas do CBC. Sujeito à necessidade de 

apresentação de amostra conforme solicitação.

42

9 Basquetebol Uniformes -

Agasalhos

Conjunto Idem 132

10 Esgrima Uniforme -

Abrigo 

completo de 

podium

Conjunto Idem 156

14 Ginástica de 

Trampolim

Agasalho de 

viagem

Conjunto Idem 108

24 Judô Uniforme -

Agasalho

Conjunto Idem 92

25 Natação Uniforme -

Agasalho e 

Calça

Conjunto Idem 116

30 Polo 

Aquático

Uniforme -

Agasalho

Conjunto Idem 110

34 Tênis Uniforme -

Agasalho

Conjunto Idem 84

Especificação técnica complementar:

Tecido moletom composto por 50% poliéster e 50% algodão



Diversas modalidades: camisa polo sem calção

• Imagensmeramenteilustrativas(considerara posiçãodos logotipos e as cores principais de cada peça).

• Imagens relativas ao item 4 (badminton), 15 (ginástica de trampolim) e 20 (judô) da lista de materiais

• Vide especificação completa no próximo slide
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Especificações técnicas

Nº Esporte Item

Unidade 

de 

medida

Especificação técnica Quantidade

4 Badminton Uniforme - camisa Conjunto Camisa polo passeio, manga curta, em malha piquet, com gola e fechamento com botões. Modelo 

unissex. Grade de tamanhos a definir. Layouts finais a serem apresentados após aprovação pelo Comitê 

Brasileiro de Clubes (CBC). Aplicação do escudo do clube e do Selo de Formação de Atletas do CBC. 

Sujeito à necessidade de apresentação de amostra conforme solicitação.

6

15 Ginástica de 

Trampolim

Camiseta DRY de 

viagem

Unidade Idem 10

20 Judô Uniforme - Camisa 

polo manga curta 

F/M

Unidade Idem 6



v

Basquete: camisa de aquecimento

• Imagensmeramenteilustrativas(considerara posiçãodos logotipos e as cores principais de cada peça).

• Imagens relativas ao item 5 da lista de materiais

• Vide especificação completa no próximo slide
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Especificações técnicas

Nº Esporte Item

Unidade 

de 

medida

Especificação técnica Quantidade

5 Basquetebol Uniforme -

Camisa de 

aquecimento

Unidade Camiseta de aquecimento meia manga confeccionadas em algodão e poliéster. Com aplicação de até 6 

marcas diferentes na camiseta. Selo de formação do CBC conforme manual de identidade visual.

360



Basquete: uniforme para comissão técnica - jogo

• Imagensmeramenteilustrativas(considerara posiçãodos logotipose as cores principais de cada peça).

• Imagens relativas ao item 6 da lista de materiais

• Vide especificação completa no próximo slide
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Especificações técnicas

Nº Esporte Item

Unidade 

de 

medida

Especificação técnica Quantidade

6 Basquetebol Uniforme -

Comissão 

Técnica - jogo

Conjunto Camisa polo meia manga confeccionadas 100% algodão. Com aplicação de até 6 marcas diferentes na 

camisa, calça fabricada em tecido em poliéster com cordão interno e cós alto, possui bolsos laterais com 

zíper. Selo de formação do CBC conforme manual de identidade visual.

36



v

Basquete: uniforme - jogo

• Imagensmeramenteilustrativas(considerara posiçãodos logotipos e as cores principais de cada peça).

• Imagens relativas ao item 7 da lista de materiais

• Vide especificação completa no próximo slide 

• Este uniforme apresenta o selo da Federação Paulista de Basquete no ombro esquerdo do atleta
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Especificações técnicas

Nº Esporte Item

Unidade 

de 

medida

Especificação técnica Quantidade

7 Basquetebol Uniforme - jogo Conjunto Uniforme de jogo ( regata + short/calção/Bermuda ) Modelagem masculina, Regata e calção em Tecido 

dryfit com poliamida ou similar, cor sólida ( até 3 cores ) , gola v ou equivalente e impressão em sublimação. 

Modelagem Feminina: Regata em Tecido dryfit com poliamida ou similar, cor sólida ( até 3 cores ), gola V ou 

equivalente e impressão em sublimação. Calção em tecido cotton lycra ou similar e impressão em 

sublimação. OBS: As impressões em sublimação devem contemplar as logomarcas da CBC ( Selo de 

Formação de Atletas) e a do Clube

270



Basquete: uniforme de treino dupla face

• Imagensmeramenteilustrativas(considerara posiçãodos logotipos e as cores principais de cada peça).

• Imagens relativas ao item 8 da lista de materiais

• Vide especificação completa no próximo slide
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Especificações técnicas

Nº Esporte Item

Unidade 

de 

medida

Especificação técnica Quantidade

8 Basquetebol Uniforme de 

treino dupla 

face

Conjunto Conjunto composto por uma camiseta regata dupla face e uma bermuda de basquetebol com elástico e 

ilhós para utilização no treinamento. Confeccionadas em dry, 100% poliéster. Com aplicação de até 6 

marcas diferentes no uniforme. Selo de formação do CBC conforme manual de identidade visual.

240



Esgrima: camisa polo com calção

• Imagensmeramenteilustrativas(considerara posiçãodos logotipos e as cores principais de cada peça).

• Imagens relativas ao item 11 da lista de materiais

• Vide especificação completa no próximo slide
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Especificações técnicas

Nº Esporte Item

Unidade 

de 

medida

Especificação técnica Quantidade

11 Esgrima Uniforme -

Comissão Técnica

Conjunto Camisa polo passeio, manga curta, em malha piquet, com gola e fechamento com botões. Calção para 

passeio em poliéster com tecnologia contra suor e com manutenção do corpo seco nas condições mais 

quentes. Modelo unissex. Grade de tamanhos a definir. Layouts finais a serem apresentados após aprovação 

pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). Aplicação do escudo do clube e do Selo de Formação de Atletas do 

CBC. Sujeito à necessidade de apresentação de amostra conforme solicitação.

10



Esgrima: camiseta com calção

• Imagensmeramenteilustrativas(considerara posiçãodos logotipos e as cores principais de cada peça).

• Imagens relativas ao item 12 da lista de materiais

• Vide especificação completa no próximo slide
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Especificações técnicas

Nº Esporte Item

Unidade 

de 

medida

Especificação técnica Quantidade

12 Esgrima Uniforme -

Conjunto de treino 

e aquecimento

Conjunto Short e camisa. Camiseta para treinamento esportivo, em tecido tipo 100% poliéster com tecnologia 

contra suor e com manutenção do corpo seco nas condições mais quentes. Diversos tamanhos. Modelo 

unissex. Layout conforme proposta do fornecedor. Aplicação frontal do escudo do clube e do selo de 

formação de atletas do CBC, Calção para treinamento esportivo, em tecido 100% poliéster com 

tecnologia contra suor e com manutenção do corpo seco nas condições mais quentes. Diversos 

tamanhos. Modelo masculino. Layout conforme proposta do fornecedor. Aplicação frontal do escudo do 

clube e do selo de formação de atletas do CBC.

146



Esgrima: meia com compressão

• Imagensmeramenteilustrativas(considerara posiçãodos logotipos e as cores principais de cada peça).

• Imagens relativas ao item 13 da lista de materiais

• Vide especificação completa no próximo slide
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Especificações técnicas

Nº Esporte Item

Unidade 

de 

medida

Especificação técnica Quantidade

13 Esgrima Uniforme - Meia 

de esgrima com 

compressão

Par Meia Tecnológica com compressão para utilização em competições nacionais e internacionais que 

proporcionam segurança aos atletas

219

Especificação técnica complementar:

Meia produzida com poliamida e elastano, reforço no tornozelo e faixa elástica no peito do pé, com composição mínima de 88% de poliamida



Diversas modalidades: camiseta sem calção

• Imagensmeramenteilustrativas(considerara posiçãodos logotipose as cores principais de cada peça).

• Imagens relativas ao item 16 (ginástica de trampolim), 23 (judô) e 27 (natação) da lista de materiais

• Vide especificação completa no próximo slide
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Especificações técnicas

Nº Esporte Item

Unidade 

de 

medida

Especificação técnica Quantidade

16 Ginástica de 

Trampolim

Camiseta DRY 

manga curta de 

treino

Unidade Confeccionada em tecido Climalite, com gola careca, malha simples 65% poliéster e 35% algodão. Com selo 

de formação do CBC, conforme manual de identidade visual

98

23 Judô Uniforme -

Camiseta F/M

Unidade Camisas para treinamento T-shirt com recorte, 100% poliamida, com manga, em tecido 100% poliamida. 

Estampas em transfer serigráfico. Com selo de formação de atletas do CBC, conforme manual de identidade 

visual.

129

27 Natação Uniforme -

Camiseta

Unidade Camiseta para treinamento esportivo, em tecido tipo 100% poliéster com tecnologia contra suor e com 

manutenção do corpo seco nas condições mais quentes. Modelo unissex. Grade de tamanhos a definir. 

Layouts finais a serem apresentados após aprovação pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). Aplicação do 

escudo do clube e do Selo de Formação de Atletas do CBC. Sujeito à necessidade de apresentação de 

amostra conforme solicitação.

150



Diversas modalidades: chinelos

• Imagensmeramenteilustrativas(considerara posiçãodos logotipose as cores principais de cada peça).

• Imagens relativas aos itens 17 (ginástica de trampolim) e 21 (judô) da lista de materiais

• Vide especificação completa no próximo slide
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Especificações técnicas

Nº Esporte Item

Unidade 

de 

medida

Especificação técnica Quantidade

17 Ginástica de 

Trampolim

Uniforme -

Chinelo

Par Chinelo/sandália de dedos de borracha, 100% EVA. Com Selo de formação do CBC conforme manual de 

identidade visual.

108

21 Judô Uniforme -

Chinelo

Par Chinelo, sandália de dedos de borracha, 100% EVA. 46



Ginástica de trampolim: collant de competição

• Imagensmeramenteilustrativas(considerara posiçãodos logotipose as cores principais de cada peça).

• Imagens relativas ao item 18 (ginástica de trampolim) da lista de materiais

• Vide especificação completa no próximo slide
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Especificações técnicas

Nº Esporte Item

Unidade 

de 

medida

Especificação técnica Quantidade

18 Ginástica de 

Trampolim

Uniforme -

Collant 

competição

Unidade Collant competição regata feminino (GAF e GTR). Material com elastano, suave que assegura liberdade de 

movimentos. Material com facilidade de manutenção / limpeza, feito para eliminação da transpiração e 

evita a sensação de calor. Com Selo de formação do CBC conforme manual de identidade visual.

98



Diversas modalidades: calção avulso

• Imagensmeramenteilustrativas(considerara posiçãodos logotipos e as cores principais de cada peça).

• Imagens relativas ao item 19 (ginástica de trampolim), 22 (judô) e 26 (natação) da lista de materiais

• Vide especificação completa no próximo slide
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Especificações técnicas

Nº Esporte Item

Unidade 

de 

medida

Especificação técnica Quantidade

19 Ginástica de 

Trampolim

Uniforme - Short 

Lycra

Unidade Calção para treinamento esportivo em poliéster com tecnologia contra suor e com manutenção do corpo 

seco nas condições mais quentes. Modelo unissex. Grade de tamanhos a definir. Layouts finais a serem 

apresentados após aprovação pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). Aplicação do escudo do clube e do 

Selo de Formação de Atletas do CBC. Sujeito à necessidade de apresentação de amostra conforme 

solicitação.

98

22 Judô Uniforme - Short 

M/F

Unidade Idem 92

26 Natação Uniforme - Bermuda Unidade Idem 116



Diversas modalidades: roupão

• Imagensmeramenteilustrativas(considerara posiçãodos logotipose as cores principais de cada peça).

• Imagens relativas aos itens 28 (natação) e 32 (polo aquático) da lista de materiais

• Vide especificação completa no próximo slide
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Especificações técnicas

Nº Esporte Item

Unidade 

de 

medida

Especificação técnica Quantidade

28 Natação Uniforme -

Roupão de 

Natação

Unidade Vestimenta (modelo parka) em tecido microfibra, também chamado no mercado de tecidos e confecções 

de “microtel similar”, forrada com tecido atoalhado (felpa média) na parte interna, recobrindo dos ombros 

até altura do tornozelo do usuário, com mangas longas, tendo fechamento dos punhos com elástico, com 

fechamento frontal com zíper e bolsos frontais e cobertura de cabeça. Modelo unissex. Grade de tamanhos 

a definir. Layouts finais a serem apresentados após aprovação pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). 

Aplicação do escudo do clube e do Selo de Formação de Atletas do CBC. Sujeito à necessidade de 

apresentação de amostra conforme solicitação.

100

32 Polo 

Aquático

Uniforme -

Roupão

Unidade Idem 52



Natação: touca

• Imagensmeramenteilustrativas(considerara posiçãodos logotipose as cores principais de cada peça).

• Imagens relativas ao item 29 da lista de materiais

• Vide especificação completa no próximo slide
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Especificações técnicas

Nº Esporte Item

Unidade 

de 

medida

Especificação técnica Quantidade

29 Natação Uniforme - Toucas 

personalizadas

Unidade Touca 100 % silicone, resistente ao cloro, tamanho adulto. Personalizada com a logo do clube e do selo de 

formação de atletas do CBC

100



Polo aquático: gorro

• Imagensmeramenteilustrativas(considerara posiçãodos logotipose as cores principais de cada peça).

• Imagens relativas ao item 31 da lista de materiais

• Vide especificação completa no próximo slide
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Especificações técnicas

Nº Esporte Item

Unidade 

de 

medida

Especificação técnica Quantidade

31 Polo 

Aquático

Uniforme - Jogo 

de gorro

Jogo Jogo de gorro de polo aquático com 14 gorros, feitos de nylon em malha resistente ao cloro, com costuras 

reforçadas para maior durabilidade. Design avançado com protetores de ouvido, numerados de 1 a 14. Com 

estampa em silkscreen ou bordado das logomarcas do selo de formação de atletas do CBC e numeração de 

jogo

6



Polo aquático - sunga

• Imagensmeramenteilustrativas(considerara posiçãodos logotipos e as cores principais de cada peça).

• Imagem relativa ao item 33 da lista de materiais

• Vide especificação completa no próximo slide
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Especificações técnicas

Nº Esporte Item

Unidade 

de 

medida

Especificação técnica Quantidade

33 Polo 

Aquático

Uniforme - Sunga 

polo aquático 

masculino

Unidade Sunga polo aquático masculino - duas camadas de tecido técnico composto de PBT (Polibutileno 

Teraftalato) e PE (Poliéster). com estampa em silkscreen ou bordado das logomarcas do selo de formação 

de atletas do CBC, conforme manual de identidade visual.

104
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Tênis: uniforme feminino de jogo (shorts-saia e camiseta)

• Imagensmeramenteilustrativas(considerara posiçãodos logotipos e as cores principais de cada peça).

• Imagem relativa ao item 35 da lista de materiais

• Vide especificação completa no próximo slide
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Especificações técnicas

Nº Esporte Item

Unidade 

de 

medida

Especificação técnica Quantidade

35 Tênis Uniforme -

Treino/Competiçã

o Masculino

Conjunto Fabricado em tecido dry fit, 100porcento poliéster, antialérgico e antibacteriano, logomarcas sublimadas, 

conjunto composto por 1 short e 1 camisa. Selo de formação de atletas do CBC.

50



Tênis: uniforme masculino de jogo (calção e camiseta)

• Imagensmeramenteilustrativas(considerara posiçãodos logotipos e as cores principais de cada peça).

• Imagem relativa ao item 36 da lista de materiais

• Vide especificação completa no próximo slide
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Especificações técnicas

Nº Esporte Item

Unidade 

de 

medida

Especificação técnica Quantidade

36 Tênis Uniforme -

Treino/Competição 

feminino

Conjunto Conjunto composto por 1 camisa fabricada em tecido dry fit, 100porcento poliéster, antialérgico e 

antibacteriano, com logomarcas sublimadas e 1 short saia de elanca com logomarcas bordadas. Selo de 

formação de atletas do CBC.
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Guia de layouts Paulistano 2022

Ato Convocatório 09

Para referência em pregões eletrônicos decorrentes do Termo de Execução 28/2021

viabilizado com recursos descentralizados pelo Comitê Brasileiro de Clubes


