
   

   

SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE MERCADO 01/2022 

 

O Instituto Pro Brasil solicita desta empresa orçamento conforme descrito no OBJETO 

a seguir: 

1. OBJETO: Aquisição de uniformes para atender as demandas do Termo de 

Fomento nº 905363/2020, Processo 71000.050322/2020-08, desenvolvido em 

parceria com a Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento da Secretaria 

Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, cujo objeto é “Treinamento e 

formação de atletas de base e de alto rendimento na modalidade saltos 

ornamentais visando competições oficiais". 

 

2. JUSTIFICATIVA: Considerando o desenvolvimento das atividades do Termo de 

Fomento nº 905363/2020, constante no Processo nº 71000.050322/2020-08, cujo 

objeto é a “Treinamento e formação de atletas de base e de alto rendimento na 

modalidade saltos ornamentais visando competições oficiais” conforme 

especificações estabelecidas no plano de trabalho, o uso de uniformes é de grande 

importância para o desenvolvimento do projeto. Além de identificar os integrantes, 

os uniformes proporcionam maior segurança e maior organização às atividades. 

 
3. ITENS A SEREM ADQUIRIDOS: Segue a tabela com os itens que serão 

adquiridos nesta Pesquisa de Mercado. 

Uniformes – Termo de Fomento nº 905363/2020 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

QUANT.  

Agasalho 

Agasalho confeccionado em 

Tactel Microfibra forrado, 

composto de jaqueta com 

frisos com fechamento em 

zíper embutido, bolsos 

laterais com fechamento em 

zíper e calça com elástico 

ajustável, bolsos laterais com 

fechamento em zíper. Silk nas 

costas e na frente - PP, P, M 

e G. (2 agasalhos x 74 atletas 

+ 10 profissionais) -  

Unidade 168 

Bermuda 

Bermudas com material em 

microfibra com elástano, 

forrado, com frisos e cordão 

para ajustes.  Silk na frente 

(masc./fem.) PP, P, M, G. (3 

Unidade 252 



   

   

bermudas x 74 atletas + 10 

profissionais) 

Camiseta 

Camisetas manga curta, gola 

careca em malha Dry Fit com 

silk frente e trás. (4 camisetas 

x 74 atletas + 6 camisetas x 

10 profissionais) 

Unidade 356 

Maiô 

Maiôs Femininos, costa 

nadador fechada com painel 

frontal para maior 

sustentação dos seios- 81% 

Poliamida e 19% Lastol- Silk 

frente e costas (6 maiôs x 37 

atletas) 

Unidade 222 

Sunga 

Sungas masculinas - 81% 

Poliamida, 19% Lastol- Silk 

frente-PP, P, M, G (6 sungas 

x 37 atletas) 

Unidade 222 

Quantidade total de itens a serem adquiridos 1.220 

 

4. PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA: A proposta deverá ser encaminhada, 

conforme modelo constante no Anexo I, juntamente com a declarações de: 

Regularidade (Anexo II) e Elaboração Independente da Proposta (Anexo III) para 

o e-mail esportes@institutoprobrasil.org.br até o dia 10 de fevereiro de 2022. 

 

5. VALIDADE DA PROPOSTA: As propostas deverão ter validade mínima de 30 

(trinta) dias. 

 
6. PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: A contratação da empresa vencedora desta 

Cotação de Preços ocorrerá de forma imediata. 

 
7. FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento referente à aquisição dos uniformes 

ocorrerá à vista após a entrega e aceite das mercadorias, mediante emissão de 

Nota Fiscal e da comprovação da regularidade fiscal, trabalhista e econômico-

financeira, no âmbito Federal e Estadual. 

 
Brasília, 05 de Fevereiro de 2022. 

 

__________________ 

Danilo Araujo 

Coordenação Administrativa/Financeira 

mailto:esportes@institutoprobrasil.org.br


   

   

COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01/2022 

 

ANEXO I 

 

Modelo da Proposta de Formação de Preços 

(Elaborar no Papel Timbrado da Empresa) 

 

 

Ào  

INSTITUTO PRO BRASIL- SALTOS BRASIL 

 

REFERENTE: COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01/2022 

 

OBJETO: Aquisição de uniformes para atender as demandas do Termo de 

Fomento nº 905363/2020, Processo 71000.050322/2020-08, desenvolvido em 

parceria com a Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento da Secretaria 

Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, cujo objeto é “Treinamento e 

formação de atletas de base e de alto rendimento na modalidade saltos 

ornamentais visando competições oficiais". 

 

Uniformes – Termo de Fomento nº 905363/2020 

ITEM Descrição QUANT 
Valor Unitário 

(em R$) 

Valor Total 

(em R$) 

Agasalho 

Agasalho confeccionado 

em Tactel Microfibra 

forrado, composto de 

jaqueta com frisos com 

fechamento em zíper 

embutido, bolsos laterais 

com fechamento em zíper 

e calça com elástico 

ajustável, bolsos laterais 

com fechamento em 

zíper. Silk nas costas e na 

frente - PP, P, M e G. (2 

agasalhos x 74 atletas + 

10 profissionais) -  

168   



   

   

Bermuda 

Bermudas com material 

em microfibra com 

elástano, forrado, com 

frisos e cordão para 

ajustes.  Silk na frente 

(masc./fem.) PP, P, M, G. 

(3 bermudas x 74 atletas 

+ 10 profissionais) 

252   

Camiseta 

Camisetas manga curta, 

gola careca em malha Dry 

Fit com silk frente e trás. 

(4 camisetas x 74 atletas 

+ 6 camisetas x 10 

profissionais) 

356   

Maiô 

Maiôs Femininos, costa 

nadador fechada com 

painel frontal para maior 

sustentação dos seios- 

81% Poliamida e 19% 

Lastol- Silk frente e costas 

(6 maiôs x 37 atletas) 

222   

Sunga 

Sungas masculinas - 81% 

Poliamida, 19% Lastol- 

Silk frente-PP, P, M, G (6 

sungas x 37 atletas) 

222   

 
PREÇO TOTAL DA PROPOSTA R$ 

 

 

PREÇO TOTAL DO FORNECIMENTO: 

 

O Preço Global para o fornecimento é de: R$ ________________ (por extenso). 

 

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou 

indiretamente, fazem parte da prestação do fornecimento, tais como gastos da 

empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer 

outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em 



   

   

virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente 

concedidos. 

 

Declaramos de que a empresa possui todos os requisitos exigidos na Cotação de 

Preços nº 001/2022 para o cumprimento do objeto contratual. 

 

________________________________ 

Local e Data. 

 

________________________________________________ 

[Nome e Assinatura do Representante da Empresa Emitente]  

Cargo/CPF 

 

  



   

   

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 01/2022 

 

ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO E ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

(Elaborar no Papel Timbrado da Empresa) 

 

(Identificação completa do representante da empresa) ______________________, 

como representante devidamente constituído de (Identificação completa da empresa) 

____________________________________________, para fins do disposto na 

Cotação de Preços nº 01/2022 declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do 

Código Penal Brasileiro, que: 

 

(a) a proposta apresentada para participar da COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 01/2022 foi 

elaborada de maneira independente por nossa Empresa, e o conteúdo da proposta não 

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do INSTITUTO PRO BRASIL, por 

qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da COTAÇÃO DE 

PREÇOS Nº 01/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do INSTITUTO PRO BRASIL, por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do INSTITUTO PRO BRASIL quanto a 

participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da COTAÇÃO DE 

PREÇOS Nº 01/2022 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado 

ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do INSTITUTO PRO 

BRASIL antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da COTAÇÃO DE 

PREÇOS Nº 01/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 

discutido ou recebido de qualquer integrante do INSTITUTO PRO BRASIL antes da 

abertura oficial das propostas; e  

 



   

   

 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 

plenos poderes e informações para firmá-la. 

 

Local e Data 

 

 

 

___________________________________________________________ 

(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação 

completa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

   

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 01/2022 

 

ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE  

(Elaborar no Papel Timbrado da Empresa) 

 

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro 

os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar. (SE FOR ME/EPP) 

 

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas na Cotação de 

Preços e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de 

habilitação definidos. 

 

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos 

para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores. 

 

Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego 

menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) 

anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da 

Constituição Federal. 

 

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando 

trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º 

e no inciso III do art.5º da Constituição Federal. 

 

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 

estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa 

com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao 

número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade 

previstas na legislação. 

 

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos 

estabelecidos no art. 429 da CLT. 

 

Local e Data 

___________________________________________________________ 

(representante legal da empresa com identificação completa) 

 

 


