
 
 

PROJETO ESPORTIVO JUDÔ 
EDUCACIONAL 

 
PROCESSO DE COTAÇÃO PRÉVIA Nº 01/10/2019 

 
A Fundação Settaport de Responsabilidade Social e 
Integração Porto e Cidade, pelo presente procedimento 
torna público e formalmente solicita COTAÇÃO PRÉVIA DE 
PREÇO (ORÇAMENTO) para fornecimento dos itens 
(objetos) abaixo descritos, destinados à execução de 
projetos aprovados junto a SECRETARIA DE ESPORTE - 
SP, através da lei de incentivo ao esporte: 
 
1 DIVULGAÇÃO 

E 
PROMOÇÃO 

 
Descrição das 

Ações 

 
Qtd 

 
Unidad

e 

 
Duraç

ão 

 
Valor 

Unitário 
1.
1 

Aquisição de 
cartaz papel 
couche 
4cores, 
tamanho 
A3 

Cartazes A3 Couché 
Fosco 150g: 
Cartazes para 
divulgação de 
Campeonatos, 
Pilastras e cursos 
para crianças e 
deficientes.  

300 unidade 1  

1. Aquisição de Flyers A6 10 X15 cm 3 milheiro 1  



 
 

2 panfletos 
papel couché 
4 cores, 
tamanho 5 

4/4 Couché Fosco 
150g: Flyers para 
divulgação de 
Campeonatos, 
Pilastras e cursos 
para crianças e 
deficientes.  

2 Transporte 
para 
competições   

Locação de 
mircoonibus 
executivo, para 23 
passageiros, com 
motorista, 
combustível e 
quilometragem até 
200km por dia, para 
transporte diário da 
equipe e comissão 
técnica aos 
treinamentos, 
aeroportos, escolas e 
sempre que 
necessário. 

12 serviço 1  

3  
UNIFORMES 

 
Descrição das Ações 

 
Qtd 

 
Unidade 

 
Duraçã

o 

 
Valor 

Unitário 

3.
1 

Kimono - 
100% 

Kimono - Material: 
65% poliéster/35% 
algodão. Cor: Branco 
e preto com botões 
braid. Tamanho: P, M 
e G.  

 
140 

 
par 

 
1 

 
 



 
 

3.
2 

Faixa de judô 
- 100 % 
algodão 

Faixa para Kimono 
lisa, sem tarja, com 
acabamento em 6 
costuras. 
100%algodão, 100% 
cotton. Tam A1 à A4 - 
Pessoas com até 
1,70 à 2,00m e 65 à 
110kg. Cores 
diversas. 

 
140 

 
par 

 
1 

 
 

3.
3 

Camisa de 
professor - 
100% 
poliester 

Camisa Masc, 100% 
poliéster,tecido de 
secagem rápida, 
painéis de malha em 
áreas-chave para 
ajudar a gestão da 
humidade, gola 
redonda. Tam PP a 
GG.  

 
20 

 
unidade 

 
1 

 
 

3.
4 

casaco para o  
inverno, 
professor 
tactel 

Casaco de inverno, 
em tactel 100%  
poliiéster, na cor 
preta, forrado com 
tela na cor branca, 
com enchimento de 
fibra anti 
mofo,modelo 
edredom duplo 
pespontado com 
capuz e feche 
destacável. Modelo 

 
20 

 
unidade 

 
1 

 
 



 
 

Masculino. Tamanho 
P à G.  

3.
5 

Shorts 
professores- 
100% 
poliester 

Short confeccionado 
em 100% Poliéster 
ClimaLite - elástico 
na cintura, bolsos 
frontais e listras 
laterais vibrantes. 
Masculino, tamanhos 
diversos  

 
20 

 
unidade 

 
1 

 
 

4 MATERIAL / 
PREMIAÇÃO 

 
Descrição das Ações 

 
Qtd 

 
Unidade 

 
Duraçã

o 

 
Valor 

Unitário 

4.
1 

Medalhas Medalha de metal 
com diâmetro de 
70mm e espaço para 
resinar de 55mm, 
com fita em cetim de 
3,0mm de espessura 
e 22mm de largura.  

 
800 

 
unidade 

 
1 

 
 

5 MATERIAL / 
PREMIAÇÃO 

 
Descrição das Ações 

 
Qtd 

 
Unidade 

 
Duraçã

o 

 
Valor 

Unitário 

5.
1 

Seguro contra 
acidentes 
pessoais 

O mesmo seguro que 
terão os 
beneficiários, 
também terão os 
estagiários 

1 serviço 12  

5.
2 

Seguro contra 
acidentes 

Trata-se de seguro  
médico hospitalar 

170 serviço 11  



 
 

pessoais que todos os 
beneficiários terão 
acesso em caso de 
acidentes durante as 
atividades do projeto. 
Também terão 
cobertura em caso de 
Morte 
Acidental (MA) e 
Invalidez Permanente 
Total ou Parcial 
(IPA). Chegou-se ao 
produto de 2310 
multiplicando 180 
(beneficiários) por 11 
meses que estarão 
cobertos 

 
 
 

 
 

II - PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 

Com mínimo de 05 dias para bens e 15 dias para serviços. 

III – CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO: Regra – Menor preço. 

Entretanto admite-se a definição de outros critérios 
relacionados a qualificações especialmente relevantes, 
como: valor técnico, caráter estético e funcional, 



 
 

características ambientais, custo de utilização e 
rentabilidade. 

IV – OBSERVAÇÕES: Especificar outras condições 

relativas ao fornecimento, como: prazo máximo para 
entrega, forma de pagamento, arte final (layout) a ser 
empregada, etc. 
As propostas deverão ser encaminhadas para 
fundacao@settaport.com.br  , ou para endereço Rua  XV 
de Novembro 172 1º Andar -  Bairro Centro, contendo: 

a) Plena identificação do fornecedor 
(CNPJ/CPF/nome/razão social), se possível em papel 
timbrado; 

b) Endereço completo, telefone/fax, e-mail;  
c) Descrição completa e detalhada do bem ou serviço, 

em conformidade com o objeto acima exposto;  
d) Valor discriminado de cada item, valor total e 

condições de pagamento;  
e) Prazo de entrega/execução; 
f) Prazo de validade da proposta (limitada ao máximo de 

60 dias);  
g) Responsável pelas informações. 
 



 
 

Dúvidas e outras informações poderão ser obtidas 
através do telefone 3213-4900 ou . 
O proponente irá selecionar a proposta mais vantajosa, 
segundo os critérios acima definidos (Atenção: as 
propostas encaminhadas fora dos termos exigidos 
estarão sujeitas à desclassificação). 
 

Santos, 01 de Outubro de 2019. 
 

 
 

Fundação Settaport de Responsabilidade Social e 
Integração Porto Cidade 


