
   

   

ORDEM DE COMPRA Nº 006/2020 

 

O Instituto Pro Brasil – IPB, com sede na SCLN 305 Bloco C, n. 34, 1º andar, 

Parte 2, Bairro: Asa Norte, Brasília – DF, inscrito no CNPJ sob o n° 

05.597.022/0001-02, autoriza a aquisição dos ITENS de acordo com o 

especificado abaixo:  

FORNECEDOR: EMPRESA RECREONICS CONFECÇÃO DE ARTIGOS 

ESPORTIVOS LTDA EPP  

CNPJ: 07.714.441/0001-02 

CONTRATO. Nº 007/2020 

PRAZO PARA FORNECIMENTO: 30 (trinta) DIAS 

LOCAL DE ENTREGA: Universidade de Brasília, Campus Universitário 

Darcy Ribeiro, Centro Olímpico, Brasília, DF • CEP 70910-900 

TELEFONE PARA AGENDAMENTO DO RECEBIMENTO: (61) 98181-8613 

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: HUGO PELLICER PARISI 

  

ITEM UNID QUANT. ESPECIFICAÇÕES VALOR UNIT 
VALOR 

TOTAL 

01 Unidade 04 

Cinto de segurança para 

mortal para treinamento 

na cama elástica ou 

trampolim com espuma 

densa encapada com 

nylon, fivela para ajuste 

do tamanho e 

travamento, sistema 

rápido de desengate, 2 

plugs para prender os 

mosquetões e fita de 

nylon para a 

circunferência abdominal. 

O cinto de segurança 

serve para treinamentos 

na cama elástica ou 

trampolim. Sempre com o 

auxilio do técnico o atleta 

executa o mesmo salto 

que na água porém 

consegue repetir mais 

vezes, assim acelera o 

aprendizado evita 

R$ 1.200,09 R$ 4.800,36 



   

   

possíveis quedas de mal 

jeito que podem 

machucar o atleta ou 

causar danos 

psicológicos  

Marca: NORBERTS 

Modelo: NORBERTS 

02 Unidade 04 

Cinto de segurança para 

parafuso para 

treinamento na cama 

elástica ou trampolim 

com espuma densa 

encapada com neopreme 

e nylon, com aro de aço e 

rolamento de esferas em 

aço inoxidável para o 

sistema de parafuso, 

fivela com travamento de 

sistema de rápido 

desengate e 2 plugs para 

prender os mosquetões, 

feto nos tamanhos P 

(29cm), M (33 cm) e G 

(37cm) de diâmetro. O 

cinto de segurança serve 

para treinamentos na 

cama elástica ou 

trampolim. Sempre com o 

auxilio do técnico o atleta 

executa o mesmo salto 

que na água porém 

consegue repetir mais 

vezes, assim acelera o 

aprendizado evita 

possíveis quedas de mal 

jeito que podem 

machucar o atleta ou 

causar danos 

psicológicos  

Marca: NORBERTS 

Modelo: NORBERTS 

R$ 8.299,91 R$ 33.199,64 

VALOR TOTAL R$ 38.000,00 

 

 

 



   

   

Os dados para emissão da Nota Fiscal são: 

REMETENTE: Instituto Pro Brasil 

Endereço: SCLN 305 Bloco C, nº 34, 1º andar – Parte 2, Asa Norte, Brasília/DF, 

CEP 70.737-530 

CNPJ: 05.597.022/0001-02 

Inscrição Estadual: 07.868.506/001-99 

Informações complementares obrigatórias que devem constar na Nota Fiscal: 

Pagamento referente a aquisição de itens conforme Termo de Execução nº 

021/2019, Processo nº 200.15042.18/2019, celebrado entre o Comitê Brasileiro de 

Clubes e o Instituto Pro Brasil em função do Edital de Chamamento de Projetos nº 

07/2017 do Comitê Brasileiro de Clubes. Aquisição por meio do Pregão Eletrônico 

nº 005/2020 do Instituto Pro Brasil. 

 

Brasília, 26 de agosto de 2020  

 

 

____________________________  

HUGO PELLICER PARISI 

  

  

  


