
 
 

PROJETO FUTSAL PIRATININGA FUNDAÇÃO SETTAPORT 
 

PROCESSO DE COTAÇÃO PRÉVIA 01/07/2019 

 

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 ESPECIAL DE 

ESPORTE - SP, através da lei de incentivo ao esporte: 

 
1 EXAMES 

MÉDICOS\ 

LABORATORIA

IS 

 

Descrição das Ações 

 

Qtd 

 

Unidade 

 

Duração 

 

Valor Unitário 

1.1 Seguro contra 

acidentes 

alunos  

Trata-se de seguro médico hospitalar 

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 1650 multiplicando 100 

(beneficiários) por 11 meses que 

estarão cobertos.   

80 serviço 11 
 

2 MATERIAS 

ESPORTIVO\ 

CONSUMO 

 

Descrição das Ações 

 

Qtd 

 

Unidade 

 

Duração 

 

Valor Unitário 

2.1 Apito Plástico 

com 

bico revestido 

de 

silicone que 

produz 

115 decibéis  

Será usado pelos professores e 

monitores durantes as aulas 

esportivas. O cálculo é de ser ter um 

apito por 

professor/monitor, totalizando 04 

(quatro apitos), para serem usadas em 

todo o ano letivo  

2 unidade 1 
 

2.2 Bola de futsal 

iniciação 

tamanho 100  

Sendo um projeto de iniciação 

esportiva, para crianças de diferente 

faixa etárias e apresentando diferentes 

padrões motores e cognitivos faz-se 

8 unidade 1 
 



 
 

necessário oportunizá-las com todo e 

variado tipo de material, como 

por exemplo, bolas de futsal de menor 

tamanho.   
2.3 Bola de futsal 

iniciação 

tamanho 200  

Sendo um projeto de iniciação 

esportiva, para crianças de diferente 

faixa etárias e apresentando diferentes 

padrões motores e cognitivos faz-se 

necessário oportunizá-las com todo e 

variado tipo de material, como 

por exemplo, bolas de futsal. de 

material, como 

por exemplo, bolas de futebol de 

menor tamanho.   

15 unidade 1 
 

2.4 Bola de 

borracha 

tamanho 10  

Sendo um projeto de iniciação 

esportiva, para 

crianças de diferente faixa etárias e 

apresentando 

diferentes padrões motores e 

cognitivos faz-se 

necessário oportunizá-las com todo e 

variado tipo 

de material, como por exemplo, bolas 

de borracha.  

15 unidade 1 
 

2.5 Bombas de 

bola - 

de ar ideal 

para 

inflar bolas e 

pneus 

de bicicleta 

com 

dupla ação  

Trata-se de material de consumo que 

será utilizado durante as aulas 

esportivas. Será usado para encher as 

diferentes bolas que serão utilizadas 

no projeto.  

1 unidade 1 
 

2.6 Coletes - 

100% 

poliester de 

diversas cores 

e 

tamanhos  

Será utilizado durante a execução do 

projeto. Nas aulas de esportivas é 

comum dividir as crianças em equipes 

e esta divisão acontecerá com a 

utilização de coletes de diferentes 

cores.   

80 unidade 1 
 

2.7 Rede para gol 

de 

futebol  

Trata-se de par de redes para o gol 

para ser colocado 

nas traves que são utilizadas durante 

os treinos  

1 unidade 1 
 



 
 
2.8 Sacos para 

bolas - 

nylon  

Sacos para bolas - nylon será utilizado 

durante as aulas 

esportivas. Será utilizado para guardar 

e transportar as 

bolas do almoxarifado ao local das 

aulas.  

2 unidade 1 
 

 

3 

 

UNIFORMES 

 

Descrição das Ações 

 

Qtd 

 

Unidade 

 

Duração 

 

Valor Unitário 

3.1 Agasalho 

completo 

para o inverno 

professor - 

tactel  

Trata-se de material de consumo que 

será utilizado durante as aulas 

esportivas. Será usado pelos 

coordenadores, professores e 

monitores durante 

as aulas esportivas no inverno.  

 

6 

 

unidade 

 

1 

  

3.2 Calça goleiro - 

100% poliester 

tamanho PMG  

Tendo o futsal a posição de goleiro 

que se difere das demais em 

vestimenta, e levando-se em conta 

que alguns dos beneficiários tenham o 

gosto por esta posição, fazse 

necessário que sejam adquiridas 

alguns calções.  

8 unidade 
  

3.3 Calção alunos 

- 

100% 

polyester e 

tamanhos 

PMG  

Para a prática de futsal é necessário 

que 

cada beneficiário possua seu calção, 

que durará todo ano letivo 

80  

unidade 

 

1 

  

3.4 Camisa 

professores  

Será usado pelos coordenadores, 

professores e 

monitores durante as aulas esportivas, 

100% polyester 

10  

unidade 

 

1 

  

3.5 Camisa dos 

alunos 

- 100 % 

poliester  

Para a prática de futsal é necessário 

que 

cada beneficiário possua sua camisa, 

que durará 

todo ano letivo 

80  

unidade 

 

1 

  

 
Luvas para 

goleiro  

Tendo o futsal a posição de goleiro 

que se difere das demais em 

vestimenta, e levando-se em conta 

que alguns dos beneficiários tenham o 

gosto por esta posição, fazse 

necessário que sejam adquiridas 

alguns pares.   

8  

unidade 

 

1 

  



 
 
3.6 Meias - 100% 

algodão  

Para a prática de futsal é necessário 

que cada beneficiário possua seu 

calção, que durará todo ano letivo.   

80 unidade 1 
 

3.7 Shorts 

professores  

Será usado pelos coordenadores, 

professores e monitores., 100% 

poliester  

8 unidade 1 
 

4 MATERIAL / 

PREMIAÇÃO 

 

Descrição das Ações 

 

Qtd 

 

Unidade 

 

Duração 

 

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.  

 

256 

 

unidade 

 

1 

  

        
       

 
 

 
 

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 Julho de 2019. 
 

 

 

Fundação Settaport de Responsabilidade Social e Integração Porto Cidade 


