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COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 003/2019 

 

REFERÊNCIA: PROJETO: CRUYFF COURT 7 ERMELINO MATARAZZO 

O INSTITUTO PLATAFORMA BRASIL – IPB, entidade de fins não econômicos de natureza desportiva, 

inscrita no CNPJ/MF 73.603.839/0001-98, com sede na Travessa Sete de Setembro, n.º 15, bairro 

Jardim Alice, cidade de Cabreúva, Estado de São Paulo, neste ato representado por sua Presidente, 

Sra. Johanna Elizabeth Tecla Offringa, inscrita no CPF sob o nº 213.302.498-01 e RNE sob o nº 

V14287-Z., torna público o presente procedimento de COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS a fim de que os 

interessados possam apresentar suas propostas para o fornecimento do(s) item(s) abaixo descrito(s), 

nos termos do artigo 5º e incisos da Resolução SELJ nº 10/2017: 

I- OBJETO 

1.1 – o OBJETO DA PRESENTE Cotação Prévia de Preços consiste na contratação de EQUIPE 

PEDAGÓGICA/ESPORTIVA do projeto:. 

QUANTIDADE AÇÃO DESCRIÇÃO DETALHADA 

01 
Assessor 
Técnico 

Contratação de 01 profissional pelo período de 12 meses, que 
será responsável pela elaboração dos conteúdos pedagógicos e 
de suporte metodológico para capacitação dos educadores e 
auxiliares do projeto. Também será responsável por preparar e 
ministrar palestras e oficinas para a comunidade. Contratação 
em regime MEI com carga horária de 20 horas semanais 
 

01 
Coordenador 
(a) Operacional 

Contratação de 01 profissional pelo período de 12 meses. em 
regime MEI, perfazendo carga horária de 40 horas semanais 
para ser responsável pela organização dos trabalhos dos 
profissionais do projeto . 
Profissional com CREF/SP, responsável pela supervisão 
operacional da equipe técnica (professores e estagiários), 
acompanhamento e elaboração de relatórios, supervisionar a 
elaboração do plano de aula, acompanhamento de frequência 
dos alunos do projeto, além de supervisionar e orientar os 
demais profissionais da equipe de trabalho garantindo que a 
metodologia Cruyff Court Ermelino Matarazzo seja aplicada. 
Deve ter concluído ensino superior completo em Educação 
Física (Licenciatura e Bacharelado) e ter experiência de no 
mínimo 3 anos na área. 
 

02 
Professor (a) de 
Educação Física 

Contratação de 02 profissionais, pelo período de 12 meses em 
regime CLT com carga horária de 20 horas semanais. 
Profissional com CREF/SP. Responsável pelo planejamento e 
execução das aulas, conforme a metodologia Cruyff Court 
Ermelino Matarazzo, realizando todo o trabalho de 
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desenvolvimento técnico e esportivo dos alunos. Deverá 
registrar a frequência dos alunos; analisar e interferir nas 
informações recebidas a partir dos alunos frente ao grupo de 
gestão do projeto; avaliar o desempenho dos alunos durante 
as aulas e reportar aos supervisores se os objetivos das aulas 
foram alcançados; participar de reuniões e encontros de 
estudo e pesquisa correlatos ao CCEM e participar de eventos 
promovidos no CCEM. Deve ter ensino superior completo em 
Educação Física (Licenciatura e Bacharelado). 

02 Estagiários (as) 

Contratação de 02 estagiários (as) pelo período de 12 meses, 
através de contrato de estágio, perfazendo carga horária de 20 
horas semanais. 
 
Deve estar obrigatoriamente matriculado no curso superior de 
Educação Física e ter disponibilidade para trabalhar no período 
da manhã e/ou tarde em escala rotativa. Terá como 
responsabilidade auxiliar os professores no planejamento e 
desenvolvimento das aulas e eventos; auxiliar no preparo de 
materiais e local de atividades, comunicados e atendimento 
aos pais e alunos (as); auxiliar na organização e manutenção 
dos equipamentos de treinamento; elaborar projetos com 
propostas de melhorias ao desenvolvimento local, no âmbito 
das atividades físicas, esportivas e de lazer; participar de 
reuniões e encontros de estudo e pesquisa correlatos ao CCEM 
e Participar de eventos promovidos no CCEM. 
 

 

II – ENVIO DAS PROPOSTAS 

2.1. O ofertante deverá encaminhar sua proposta de preço ao endereço da sede do IPB constante no 

preâmbulo deste instrumento aos cuidados da Sra. Grasiela Oliveira. ou via e-mail para o endereço 

eletrônico projetos@ipbrasil.org até às 17h00 do dia 11/10/2017 . 

2.2. Caso o ofertante opte por enviar sua proposta de preço pela via postal, deverá se assegurar de 

que o documento será entregue até a data e horário limites indicados neste Chamamento. Não serão 

aceitas propostas de preço apresentadas após a data e horário estipulados, ainda que a data de 

postagem seja anterior. 

2.3 As propostas de preço deverão ser apresentadas em formulário específico, o qual é considerado 

parte integrante deste Chamamento e será disponibilizado via e-mail pelo endereço eletrônico 

projetos@ipbrasil.org  ou pelo telefone 11 4528-4400 

2.4. As propostas deverão ser apresentadas em papel timbrado da empresa para impressão do 

formulário e deverá ser acompanhada pela cópia do cartão do CNPJ emitido pelo site da Receita 

Federal.  
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2.5. O ofertante deverá comprovar o ramo da atividade para a qual se destina a proposta, por meio 

da apresentação do CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) da empresa. 

III- EXAME DAS PROPOSTAS 

3.1. As propostas de preço serão examinadas com base nos princípios da impessoalidade, moralidade 

e economicidade, conforme o critério do menor preço ofertado para cada item cotado, devendo os 

ofertantes atender a todas as condições impostas neste instrumento. 

3.2. As propostas de preço que eventualmente contrariem as exigências previstas neste instrumento 

estão sujeitas à desclassificação, bem como aquelas que apresentem descontos excessivos ou preços 

manifestamente inexequíveis. 

3.3. Havendo empate entre itens de duas ou mais propostas de preço, o ofertante vencedor será 

aquele que apresentar as melhores condições de entrega dos materiais e equipamento 

especialmente no que se refere aos prazos de entrega. 

3.4. Durante o exame das propostas, o IPB poderá solicitar ao ofertante a apresentação de quaisquer 

documentos da pessoa jurídica que julgar essenciais à análise da proposta, devendo o ofertante 

cumprir a solicitação dentro do prazo indicado no comunicado. O IPB também poderá solicitar todo e 

qualquer tipo de informação referente aos equipamentos ofertados incluindo fotografias ilustrativas 

dos produtos, a fim de garantir as especificações técnicas que atendam efetivamente às suas 

necessidades. 

IV – DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1. O IPB poderá, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, cancelar o presente procedimento de 

Cotação Prévia de Preços, sem gerar aos ofertantes quaisquer diretos; 

4.2. A apresentação de proposta de preço pelo ofertante implicará em aceitação de todas as 

condições previstas neste Chamamento e no formulário que o integra 

4.3. Esclarecimentos e demais informações que sejam necessárias poderão ser obtidos durante o 

horário comercial, no âmbito da vigência deste instrumento, por meio do telefone 11 4528-4400 ou 

pelo endereço eletrônico projetos@ipbrasil.org 

 

Cabreúva,26/09/2017 

______________________________________ 

INSTITUTO PLATAFORMA BRASIL – IPB 
Johanna E. T. Offringa 

Presidente 
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