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O Instituto Passe de Mágica, associação civil sem fins lucrativos, com sede na Rua Governador Pedro de Toledo, 

nº 2006, Centro, Piracicaba - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.753.407/0001-39, por meio deste termo, solicita 

cotação prévia para aquisição de coletes eletrônicos e meias socks para prática de Taekwondo para atuação no 

Projeto Plataforma 2016 – TAEKWONDO (ANO II), processo 58701.002524/2011-89. 

O prazo para recebimento das propostas será de 16/08/2012 até 30/08/2012 e o critério de escolha do 

vencedor será o MENOR PREÇO global, desde que atendidos todos os requisitos estipulados neste 

Termo. 

As cotações prévias deverão ser enviadas, no prazo estipulado para os endereços edson@passedemagica.org.br e 

viagens@passedemagica.org.br com as seguintes informações: 

§ Razão social / Nome completo; 

§ CNPJ / CPF; 

§ Endereço da empresa / Endereço de contato; 

§ Telefone, fax e e-mail; 

§ Nome e cargo do responsável pelo orçamento; 

§ Validade da proposta; 

§ Descrição completa do item; 

§ Prazo de entrega; 

§ Valor unitário; 

§ Valor total; 

Qualquer informação adicional, favor entrar em contato pelos e-mails edson@passedemagica.org.br e 

viagens@passedemagica.org.br ou pelos telefones (11) 3034-1850 / (11) 4305-1660. 

 

CONDIÇÕES 

• O pagamento será realizado somente após a entrega dos produtos e o frete e todos os tributos deverão estar 
inclusos no valor da proposta. 

• O fornecedor vencedor deverá comprovar regularidade fiscal (certidões de quitação de tributos federais, estaduais 

e municipais, certidão negativa de débitos junto ao INSS e certidão de regularidade do FGTS expedida pela Caixa 

Econômica Federal). 

• Endereço de entrega: Rua Rio da Prata, 529, salas 203 a 205 e 209, Bangu – CEP 21.820-096 - Rio de Janeiro – 

RJ. 

• Fica a critério de o proponente solicitar ao vencedor uma demonstração do produto antes de realizar a compra 

com o objetivo de verificar se os mesmos se enquadram nas necessidades técnicas do Projeto. Se após a 

demonstração o proponente verificar que os produtos não são compatíveis com as necessidades, o 2o colocado 

será chamado para uma demonstração e assim por diante até que se defina o fornecedor vencedor. 
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DESCRIÇÃO DOS ITENS:  

• COLETE ELETRÔNICO: mesmo que foi utilizado nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 para as competições 

de Taekwondo, com malha eletrônica, sensor de contato e potência de impacto com entrada para bateria e 

transmissor de sinal sem fio. Reconhecido pela FEDERAÇÃO MUNDIAL DE TAEKWONDO (WTF) para a prática 

da modalidade, constituído de elástico e fitas de amarração, fabricado em borracha não endurecida no interior 

para absorção de impactos e coberto com vinil, com uma frente azul e outra vermelha (dupla face), sendo 

equipamento de proteção individual obrigatório em competições de Taekwondo.  

           Quantidade total: 40 unidades: 

§ 04 unidades do número 1; 

§ 10 unidades do número 2;  

§ 14 unidades do número 3; 

§ 08 unidades do número 4; 

§ 04 unidades do número 5. 

 

• MEIA SOCKS: mesma que foi utilizada nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 para as competições de 

Taekwondo, com três sensores no dorso do pé, um sensor na lateral interna do pé e um sensor na região 

plantar do pé, reconhecida pela FEDERAÇÃO MUNDIAL DE TAEKWONDO (WTF) para prática da modalidade, 

constituído de velcro para fixação no tornozelo, fabricado com espuma no dorso do pé e elástico na sola e 

coberto com vinil de cor branca, sendo equipamento de proteção individual obrigatório em competições. 

           Quantidade total: 92 pares: 

§ 12 pares do tamanho P;  

§ 20 pares do tamanho M;  

§ 20 pares do tamanho 1G;  

§ 16 pares do tamanho 2G; 

§ 16 pares do tamanho 3G; 

§ 08 pares do tamanho 4G. 


