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CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS PARA O PROJETO CRUYFF 

COURT SP – FUTEBOL SOCIAL 

 

Edital nº 01/2020 

 

 

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, 

15, Jardim Alice, munícipio 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  V142287-Z, torna público e declara aberto o presente Chamamento Público de 

cotação prévia de preços dos itens de aquisição e de prestação de serviços para o projeto Cruyff 

Court SP – Futebol Social a fim de que os  interessados possam apresentar suas propostas para o 

fornecimento do(s) item(s) descrito(s) a seguir,  de acordo com a Resolução SELJ nº 10/2017:  

I - OBJETO 

1.1 – Da contratação de ASSESSORIA JURÍDICA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ASSESSORIA 

ADMINISTRATIVA do projeto: 

 

AÇÃO DESCRIÇÃO DETALHADA QUANTIDADE UNIDADE DURAÇÃO 

Assessoria 

Jurídica 

Contratação de assessoria jurídica para 

auxílio nas questões de execução do 

projeto, referente ao bom desempenho das 

atividades, inclusive frente à legislação de 

incentivo fiscal, demais legislações, 

análise de contratos e consultoria 

especializada. Esta assessoria poderá ser 

realizada através de empresa contratada 

ou através de profissional liberal. Os 

valores informados são para o pagamento 

da prestação de serviço em si e dos 

impostos obrigatórios. 

1 Serviço 2 
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Assessoria 

Administrativa 

Contratação de assessoria administrativa 

para apoio na execução do projeto quanto 

à utilização dos recursos incentivados. 

Responsável por supervisionar a correta 

execução do plano de trabalho, planejar e 

autorizar o desembolso dos recursos do 

projeto; supervisionar os processos de 

compras; Verificar se os processos de 

pagamento atendem às diretrizes da Lei 

de Incentivo ao Esporte e subsidiar a 

contabilidade durante a elaboração das 

Prestações de Contas Parcial e Final. Esta 

assessoria será contratada através do 

regime de MEI. 

1 Serviço 10 

Assessoria 

Contábil 

Contratação de assessoria contábil, 

durante 10 meses, para a execução dos 

seguintes serviços: Conferência dos dados 

financeiros e contabilização de acordo com 

as normas brasileiras de contabilidade 

vigentes; Emissão de balancetes 

periódicos; Balanço Anual; Demonstração 

do Resultado do Exercício; Emissão dos 

Livros Razão e Diário Geral; Elaboração 

de guias de impostos retidos na fonte 

sobre serviços; Análises e lançamentos 

por operações de notas fiscais; Elaboração 

e emissão de guias de recolhimentos (PIS, 

IRPJ, GPS etc); Elaboração de 

declarações e envio (DIRF, DCTF, 

DACON, DIPJ); Elaboração das 

Prestações de Contas Parcial e Final do 

Projeto. Esta assessoria poderá ser 

realizada através de empresa contratada 

ou através de profissional liberal. 

1 Serviço 10 

 

1.2 – Do fornecimento de MATERIAIS E SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DO 

PROJETO conforme relação abaixo especificada: 

 

AÇÃO DESCRIÇÃO DETALHADA QUANTIDADE UNIDADE DURAÇÃO 

Banner Banner de 1,00 x 1,30m 6 Unidade 1 

Flyer 
Flyers A6 10 X15 cm 4/4 Couché Fosco 

150g 
1660 Unidade 1 

Cartaz Cartazes A3 Couché Fosco 150g 80 Unidade 1 

Cobertura 

Fotográfica 

Contratação de serviços fotográficos com 

câmera de alta resolução para registrar as 

imagens durante a realização das 

atividades do projeto, bem como fazer a 

2 Serviço 1 
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cobertura fotográfica dos eventos 

realizados. O serviço inclui a edição das 

fotos, tratamento de cor e disponibilização 

em mídia do backup das fotos em alta 

resolução. 

Vídeo 

Registro 

Contratação de serviço para a elaboração 

do vídeo anual do projeto. O serviço inclui 

desenvolvimento de um roteiro para as 

filmagens; pré-produção (preparação 

operacional e logística das gravações); 02 

diárias de gravação com uma câmera de 

alta definição; diretor de cena; serviço de 

edição (sonorização, tratamento de cor e 

pesquisa de trilha); Vinheta gráfica de 

abertura entre 3 e 5 segundos; 

1 Serviço 1 

Design 

Gráfico 

Contratação de serviço para a elaboração 

design gráfico das peças gráficas do 

projeto. Este profissional será responsável 

pela concepção visual das peças de 

comunicação e elaboração da identidade 

visual do projeto. Criação e Arte Final de 

Banners, Convites, Cartazes, Folders, 

Uniformes, Sinalização e Apresentações 

Digitais.  

1 Serviço 1 

 

 

1.3 - Da contratação de EQUIPE PEDAGÓGICA/ESPORTIVA do projeto: 

 

AÇÃO DESCRIÇÃO DETALHADA QUANTIDADE UNIDADE DURAÇÃO 

Coordenador(a) 

Pedagógico 

Contratação de 01 profissional pelo 

período de 10 meses em regime MEI, 

perfazendo carga horária de 20 horas 

semanais. Responsável pela elaboração 

e organização dos conteúdos a serem 

aplicados nos 2 núcleos; orientação dos 

princípios referentes à metodologia 

CCEM; reunião técnica semanal para 

planejamento e verificação do plano de 

trabalho executado; elaboração de 

projetos e relatórios referentes às ações 

realizadas nos núcleos. 

1 Pessoa 10 

Coordenador(a) 

Operacional 

Contratação de 01 profissional pelo 

período de 10 meses em regime MEI, 

perfazendo carga horária de 30 horas 

semanais. Responsabilidades: Visita "in 

loco" para supervisionar a aplicação da 

Metodologia CCEM; orientação e 

acompanhamento da equipe sobre a 

1 Pessoa 10 
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aplicação da Metodologia CCEM; 

reunião técnica-pedagógica semanal 

para planejamento e verificação do 

desenvolvimento dos trabalhos; 

participação na elaboração e proposição 

de projetos. 

Professor(a) de 

Educação Física 

Contratação de 02 profissionais 

responsáveis pelas atividades físicas, 

sendo 01 professor(a) para cada núcleo. 

Atividades: Planejamento e execução 

das aulas, conforme metodologia Cruyff 

Court, realizando todo o trabalho de 

desenvolvimento técnico e esportivo dos 

alunos; 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 Cruyff Court SP - Futebol 

Social e participar de eventos 

promovidos no Cruyff Court SP - Futebol 

Social. Contratação em regime CLT, 40 

horas/semanais, 8 horas por dia, de 

segunda à sexta-feira. 

2 Pessoa 10 

Estagiários (as) 

Contratação de 02 estagiários por 

núcleo, totalizando 04 estagiários no 

projeto, para auxiliar os professores no 

planejamento e execução das aulas, 

conforme a metodologia Cruyff Court; 

participar das reuniões e encontros de 

estudo e pesquisa correlatos ao projeto 

Cruyff Court SP - Futebol Social e 

participar de eventos promovidos no 

Cruyff Court SP - Futebol Social. 

Contratação via Termo de Compromisso 

de Estágio, com 30 horas semanais. 

4 Pessoa 10 

 

1.4 – Da LOCAÇÃO de van e ônibus para transporte dos beneficiários durante aos eventos 

previstos no projeto: 

 

AÇÃO DESCRIÇÃO DETALHADA QUANTIDADE UNIDADE DURAÇÃO 

Locação de van Locação de van executiva, com 2 Serviço 1 
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executiva capacidade para 15 passageiros, 

com motorista, combustível e 

quilometragem livre até 200km por 

dia. Aluguel de van para transporte 

de alunos para o evento Heroes of 

Cruyff Courts. São previstos 02 

eventos, um em cada núcleo 

(Cabreúva e Ermelino Matarazzo). 

Datas serão informadas mediante 

programação realizada 

antecipadamente. 

Locação de 

ônibus 

Locação de ônibus com 48 lugares, 

quilometragem livre para transporte 

dos alunos e equipe técnica. Serão 

04 locações para transporte dos 

alunos e equipe técnica para o 

Festival Anual de Integração no 

Cruyff Court Cabreúva; e transporte 

dos alunos e equipe técnica em uma 

visita cultural-esportiva (Museu do 

Futebol) em São Paulo. É prevista 

uma visita por núcleo com parte dos 

alunos. Datas serão informadas 

mediante programação realizada 

antecipadamente. 

4 Serviço 1 

 

 

1.5 - Do fornecimento de UNIFORMES conforme relação abaixo especificada: 

 

AÇÃO DESCRIÇÃO DETALHADA QUANTIDADE UNIDADE DURAÇÃO 

Colete Esportivo 

Coletes em tecido esportivo com 

estampas de logotipo (4 jogos X 12 

unidades X 2 núcleos) 

96 Unidade 1 

Camiseta Meia 

Manga tamanho 

08 para alunos 

do projeto  

01 Camiseta branca por aluno, meia 

manga, tamanho 8, em tecido 

esportivo Dryfit Poliester, com 

estampas de logotipos + 5% de 

reserva técnica 

168 Unidade 1 

Camiseta Meia 

Manga tamanho 

10 para alunos 

do projeto  

01 Camiseta branca por aluno, meia 

manga, tamanho 10, em tecido 

esportivo Dryfit Poliester, com 

estampas de logotipos + 5% de 

reserva técnica 

126 Unidade 1 

Camiseta Meia 01 Camiseta branca por aluno, meia 168 Unidade 1 
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Manga tamanho 

12 para alunos 

do projeto  

manga, tamanho 12, em tecido 

esportivo Dryfit Poliester, com 

estampas de logotipos + 5% de 

reserva técnica 

Camiseta Meia 

Manga tamanho 

14 para alunos 

do projeto  

01 Camiseta branca por aluno, meia 

manga, tamanho 14, em tecido 

esportivo Dryfit Poliester, com 

estampas de logotipos + 5% de 

reserva técnica 

42 Unidade 1 

Camiseta Meia 

Manga tamanho 

16 para alunos 

do projeto  

01 Camiseta branca por aluno, meia 

manga, tamanho 16, em tecido 

esportivo Dryfit Poliester, com 

estampas de logotipos + 5% de 

reserva técnica 

42 Unidade 1 

Camiseta Meia 

Manga tamanho 

P adulto para 

alunos do 

projeto 

01 Camiseta branca por aluno, meia 

manga, tamanho P adulto, em tecido 

esportivo Dryfit Poliester, com 

estampas de logotipos + 5% de 

reserva técnica 

21 Unidade 1 

Camiseta Meia 

Manga tamanho 

M adulto para 

alunos do 

projeto 

01 Camiseta branca por aluno, meia 

manga, tamanho M adulto, em 

tecido esportivo Dryfit Poliester, com 

estampas de logotipos + 5% de 

reserva técnica 

42 Unidade 1 

Camiseta Meia 

Manga tamanho 

G adulto para 

alunos do 

projeto 

01 Camiseta branca por aluno, meia 

manga, tamanho G adulto, em 

tecido esportivo Dryfit Poliester, com 

estampas de logotipos + 5% de 

reserva técnica 

21 Unidade 1 

Camiseta Meia 

Manga tamanho 

P adulto para 

equipe técnica 

02 Camisetas branca por 

profissional, meia manga, tamanho 

P adulto, em tecido esportivo Dryfit 

Poliester, com estampas de 

logotipos + 5% de reserva técnica 

4 Unidade 1 

Camiseta Meia 

Manga tamanho 

M adulto para 

equipe técnica 

02 Camisetas branca por 

profissional, meia manga, tamanho 

M adulto, em tecido esportivo Dryfit 

Poliester, com estampas de 

logotipos + 5% de reserva técnica 

11 Unidade 1 

Camiseta Meia 

Manga tamanho 

G adulto para 

equipe técnica 

02 Camisetas branca por 

profissional, meia manga, tamanho 

G adulto, em tecido esportivo Dryfit 

Poliester, com estampas de 

logotipos + 5% de reserva técnica 

11 Unidade 1 
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Bermudas 

tamanho M para 

professores e 

estagiários 

Bermudas tactel, preta, adulto 

tamanho M + 5% de reserva técnica 
4 Unidade 1 

Bermudas 

tamanho G para 

professores e 

estagiários 

Bermudas tactel, preta, adulto 

tamanho G + 5% de reserva técnica 
11 Unidade 1 

Calção infanto-

juvenil  

Calções laranja, tecido esportivo 

tamanho infanto-juvenil + 5% de 

reserva técnica 

504 Unidade 1 

Calção adulto 

Calções laranja, tecido esportivo 

tamanho adulto + 5% de reserva 

técnica 

126 Unidade 1 

Meião infanto-

juvenil 

Pares de meiões laranja, infanto-

juvenil, em algodão + 5% de reserva 

técnica 

504 Unidade 1 

Meião adulto 
Pares de meiões laranja, adulto, em 

algodão + 5% de reserva técnica 
126 Unidade 1 

 

 

1.6 - Do fornecimento de KIT LANCHE para os eventos previstos no projeto: 

 

AÇÃO DESCRIÇÃO DETALHADA QUANTIDADE UNIDADE DURAÇÃO 

Kit lanche 

Contratação de empresa de 

alimentação responsável pela 

entrega de kits lanche composto por 

01 sanduíche (pão com frios), 01 

suco (200ml) e 01 fruta. 

1.100 Unidade 1 

 

1.7 – Da prestação de serviço para o curso de FORMAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS, a ser 

ofertado a comunidade moradora das regiões onde o projeto será executado:  

 

AÇÃO DESCRIÇÃO DETALHADA QUANTIDADE UNIDADE DURAÇÃO 

Formação de 

Agentes 

Comunitários 

Serviço de formação de agentes 

comunitários nos dois núcleos do 

projeto (Ermelino Matarazzo e 

Cabreúva), com palestras, oficinas 

de vivência e dinâmicas em grupo 

relacionadas ao processo de 

organização social em comunidades 

com risco de vulnerabilidade e 

discussão de estratégias para 

2 Serviços 10 
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desenvolvimento local. São 

previstos 20 encontros (10 

encontros em cada núcleo), sendo 

um por mês, com duração de 4 

horas/encontro. O profissional 

deverá elaborar relatório mensal dos 

encontros. 

 

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. Johanna Offringa ou via e-mail para o 

endereço eletrônico projetos@ipbrasil.org até às 17h00 do dia 15/10/2020. 

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 horários 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. 
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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, 1º de outubro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO PLATAFORMA BRASIL – IPB 

Johanna E. T. Offringa 

Presidente 


