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CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO PRÉVIA 

O Instituto Inspiração Paradesportiva, associação civil sem fins lucrativos, com sede na Rua 

Cravinhos 88 cj.94 - São Paulo/SP - CEP: 01408-020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

24.197.080/0001-85, de acordo com o art. 5º da Resolução SELJ nº 10/2017, torna público o 

edital de chamamento público para a cotação prévia de preços de produtos e serviços para 

o projeto Expansão Inspara, a ser realizado por meio da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. 

O prazo para recebimento das propostas será de 15 (quinze) dias, contados da publicação e 

as propostas deverão ser apresentadas na sede desta entidade ou pelo endereço 

eletrônico compras@esportefinoconsultoria.com.br.  

 

As propostas deverão ser encaminhadas em nome do Instituto Inspiração Paradesportiva é, 

por empresas do ramo de atividade ou serviço, conforme constam em seu CNPJ e CNAE, 

contendo:  

 - Identificação da Empresa, com nome ou razão social, CNPJ e se possível em 

papel timbrado; 

- Endereço completo, telefone e e-mail (conforme inscrição do CNPJ); 

- Descrição completa e detalhada do bem ou serviço; 

- Valor discriminado unitário e valor total de cada item; 

- Nome do responsável pelas informações, bem como sua assinatura. 

 

As descrições dos serviços e produtos necessários para o projeto estão especificadas nos 

Termos de Cotação Prévia anexos: 

- TCP 01 – Recursos Humanos; 

- TCP 02 – Material Esportivo; 

- TCP 03 – Uniformes; 

- TCP 04 – Material de Divulgação; 

- TCP 05 – Transporte; 

- TCP 06 – Assistência Contábil; 

- TCP 07 – Consultoria de Execução e Prestação de Contas; 

- TCP 08 – Material de Informática 

. 
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