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COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 007/2019 

 

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 no fornecimento de fornecimento de 

UNIFORMES conforme relação abaixo especificada: 

QUANTIDADE AÇÃO DESCRIÇÃO DETALHADA 

66 
Camisetas Meia Manga tamanho 12 
para alunos 

Camiseta branca, meia manga para crianças, 
tamanho 12, em tecido esportivo Dryfit Poliester, com 
estampas de logotipos. 

132 
Camisetas Meia Manga tamanho 14 
para alunos 

Camiseta branca, meia manga para crianças, 
tamanho 14, em tecido esportivo Dryfit Poliester, com 
estampas de logotipos. 

132 Camisetas Meia Manga tamanho 16 
para alunos 

Camiseta branca, meia manga para crianças, 
tamanho 16, em tecido esportivo Dryfit Poliester, com 
estampas de logotipos. 

132 Camisetas Meia Manga tamanho PP 
adulto para alunos 

Camiseta branca, meia manga, tamanho PP adulto, 
em tecido esportivo Dryfit Poliester, com estampas de 
logotipos. 

88 Camisetas Meia Manga tamanho P 
adulto para alunos 

Camiseta branca, meia manga, tamanho P adulto, em 
tecido esportivo Dryfit Poliester, com estampas de 
logotipos. 

66 Camisetas Meia Manga tamanho M 
adulto para alunos 

Camiseta branca, meia manga, tamanho M adulto, em 
tecido esportivo Dryfit Poliester, com estampas de 
logotipos. 

44 Camisetas Meia Manga tamanho G 
adulto para alunos 

Camiseta branca, meia manga, tamanho G adulto, em 
tecido esportivo Dryfit Poliester, com estampas de 
logotipos. 

15 
Camisetas , tamanho M adulto para 
professores 

Camiseta branca, meia manga, tamanho M adulto, em 
tecido esportivo Dryfit Poliester, com estampas de 
logotipos. 

6 
Camisetas, tamanho G adulto para 
professores 

Camiseta branca, meia manga, tamanho G adulto, em 
tecido esportivo Dryfit Poliester, com estampas de 
logotipos. 

6 Camisetas, tamanho GG adulto para 
professores 

Camiseta branca, meia manga, tamanho GG adulto, 
em tecido esportivo Dryfit Poliester, com estampas de 
logotipos. 

14 Bermudas, tamanho G adulto para 
professores 

Bermudas tactel, preta, adulto tamanho G. 
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660 Calções infanto-juvenil 
Calções laranja, tecido esportivo tamanho infanto-
juvenil. 

50 Coletes esportivos 
Coletes em tecido esportivo, tamanho infanto-juvenil, 
com estampas de logotipo. 

242 Meiões infanto-juvenil Pares de meiões laranja, infanto-juvenil, em algodão. 

418 Meiões adulto Pares de meiões laranja, adulto, em algodão. 

4 Agasalho esportivos tamanho GG 
Agasalho composto por calça e jaqueta, em tecido 
100% poliéster, tamanho GG com estampas e 
logotipos. 

4 Agasalho esportivos tamanho G 
Agasalho composto por calça e jaqueta, em tecido 
100% poliéster, tamanho G com estampas e logotipos. 

3 Agasalho esportivos tamanho M 
Agasalho composto por calça e jaqueta, em tecido 
100% poliéster, tamanho M com estampas e 
logotipos. 

 

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 10/10/2019 . 

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.  

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. 

mailto:projetos@ipbrasil.org


 
 
 
 
 
 

3/3 
 

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,01/10/2019 

______________________________________ 

INSTITUTO PLATAFORMA BRASIL – IPB 
Johanna E. T. Offringa 

Presidente 
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