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COTAÇÃOPRÉVIA DE PREÇOS - REGISTRO Nº 007/2022 
 

Referência: Realização de oficinas esportivas, além de palestras informativas sobre prevenção ao uso de 

drogas e reinserção social de pessoas em situação de uso de drogas para suprir a execução das metas e 

etapas previstas no TERMO DE FOMENTO Nº 932343/2022 - SICONV, celebrado como Ministério da 

Cidadaniae a SOCIEDADE ASSISTENCIALSARAVIDA. 

 
 

A SOCIEDADE ASSISTENCIAL SARAVIDA, entidade privada sem fins lucrativos, por intermédio do seu 

Departamento de Compras, convida empresas/instituições para participar do procedimento de Cotação 

Prévia de Preço, Contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviços para realização de 

oficinas esportivas, além de palestras informativas sobre prevenção ao uso de drogas e reinserção social 

de pessoas em situação de uso de drogas, objetivando o atendimento das demandas da instituição e dos 

usuários, além de proporcionar e favorecer maior integração e fortalecimento com o ambiente externo e 

reinserção social, para suprir a execução das metas e etapas previstas no TERMO DE FOMENTO – Nº 

932343/2022 - SICONV, celebrado com o Ministério da Cidadania e a SOCIEDADE ASSISTENCIAL 

SARAVIDA. 

O processo para a contratação dos serviços previstos na Cotação Prévia de Preços Nº 007/2022, 

obedecerá ao cronograma descrito abaixo: 

Lançamento da Cotação de Preços: 03 de março de 2023 

Início do acolhimento das Propostas: 03 de março de 2023 

Limite do acolhimentodas Propostas: 09 de março de 2023 

Data da divulgação do resultado da cotação: 10 de março de 2023 

 

A proposta de preços desta empresa/instituição deverá ser entregue no e-mail contato@saravida.org.br, 

até o dia 09 de março de 2023 e deverá ser apresentada de acordo como modelo da planilha financeira do 

Anexo I que integra este Termo de Referência. 

Recife-PE, 03 de março de 2023. 

 À disposiçãopara informações 

 

Emanuele de Morais Cavalcanti de Albuquerque 
Presidente 

mailto:contato@saravida.org.br
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

O presente Termo de Referência tem como objetivo a Realização de oficinas de Jiu-jitsu, Judô e 
Natação, no periodo de 10 (dez) meses. Os serviços que serão contratados por este certame terão os 
seus pagamentos custeados com os recursos financeiros do TERMO DE FOMENTO Nº 932343/2022 - 
SICONV, celebrado como Ministério da Cidadania e a SOCIEDADE ASSISTENCIAL SARAVIDA. e serão 
realizados conforme a execução das atividades previstas neste Termo de Referência. 

 
DA NATUREZA DO PROJETO 

 
O Termo de Fomento assinado entre o Ministério da Cidadania e a Sociedade Assistencial SARAVIDA tem a 
finalidade realização de oficinas esportivas, sendo focado nas artes maciais mais populares, como: Jiu-jitsu, 
judô, além de natação, com a finalidade de proporcionar atividades saudáveis e disciplinares, que esses 
esportes possuem, proporciona- do ações que irão gerar mais saúde e qualidade de vida, ocupando 
melhor o tempo do público-alvo deste projeto, prevenindo o uso e abuso de drogas para os jovens em 
situação de vulnerabilidade social em de- corrência do uso ou abuso de substâncias psicoativas, nessas 
localidades, bem como realizar palestras informativas ao público alvo sobre prevenção do uso de drogas, 
e os cuidados e reinserção social de pesso- as em situação de dependência química. 

 

DA JUSTIFICATIVA: 
 

A Sociedade Assistencial Saravida propõe, junto ao Ministério da Cidadania, a execução do referido proje- 
to, que pretende ofertar melhores condições de atendimento, cuidado e reinserção social de usuários de 
álcool, outrasdrogas e substânciaspsicoativas do Estado de Pernambuco. 
O intuito é, por meio do esporte, apoiar a construção de projetos de vida de pessoas em situação de 
vulnerabilidade social, que fazem uso prejudicial de drogas, por meio da oferta de ações 
socioassistenciais, de promoção da cidadania e de apoio à geração de trabalho/renda. 

 
 

DOS SERVIÇOS: 
 

Contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviços para realização de oficinas 
esportivas, além de realização de palestras informativas sobre prevenção ao uso de drogas e reinserção 
social de pessoas em situação de uso de drogas, objetivando oatendimento das demandas da instituição 
e dos usuários, além de proporcionar e favorecer maior integração e fortalecimento com o ambiente 
externo e reinserção social. 

 

O bem de consumo que será fornecido deve respeitar rigorosamente o item descrito que a pessoa jurídica 
vencedora do certame, se propuser a executar, conforme odetalhamento do serviço abaixo: 
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Meta 1: realização de oficinas esportivas nas modalidades de jiu-jitsu, judô e natação, além de 
realização de palestras informativas sobre prevenção ao uso de drogas e reinserção social de pessoas em 
situação de uso de drogas. 

 
Etapa 1: Realização de oficinas de Jiu-Jitsu, três vezes por semana, durante 10 meses, com turmas infantis e 
jovens. 

 

Etapa 2: Realização de oficinas de Judò, três vezes por semana, durante 10 meses, com turmas infantis e 
jovens. 

 
Etapa 3: Realização de oficinas de natação, três vezes por semana, durante 10 meses, com turmas infantis 
e jovens. 

 
Etapa 4: Proporcionar palestras e orientações sobre o uso e abuso de substâncias psicoativas aos alunos 
das modalidades esportivas e seus familiares, a fim de realizar os conhecimentos necessários Sua preven- 
ção, cuidado, rede de apoio e reinserção. 

 

Natureza 
da 
Despesa 

 

Descrição 
 

Un. 
 

Qtde 
Valor 

Unitário 

 

Valor Total 

SERVICO Coordenador Geral e administrativo, por 10 meses MES 10.0 R$ 1.600,00 R$ 16.000,00 

SERVICO Apoio Administrativo, por 10 meses MES 10.0 R$ 1.200,00 R$ 12.000,00 

SERVICO Educador Físico, por 10 meses MES 10.0 R$ 2.200,00 R$ 22.000,00 
SERVICO Monitor de Jiu-Jitsu, por 10 meses MES 10.0 R$ 1.000,00 R$ 10.000,00 

SERVICO Monitor de Judô, por 10 meses MES 10.0 R$ 1.000,00 R$ 10.000,00 

SERVICO Monitor de Natação, por 10 meses MES 10.0 R$ 1.000,00 R$ 10.000,00 

SERVICO Aluguel de área de luta de tatame emborr, por 10 meses MES 10.0 R$ 500,00 R$ 5.000,00 

SERVICO Divulgação e mobilização do projeto, com, por 10 meses MES 10.0 R$ 1.020,00 R$ 10.200,00 

SERVICO Palestras de 60 min, sendo total de 24 UN 24.0 R$ 200,00 R$ 4.800,00 
    VALOR 

TOTAL: 
R$ 

100.000,00 

 
 

Valor total máximo admitido para o lote (meta 1/etapa 1/etapa2/etapa3/etapa4) - R$ 100.000,00 (Cem 
mil reais) 

 
O Termo de Fomento assinado entre o Ministério da Cidadania e a SOCIEDADE ASSISTENCIAL SARAVIDA 
requer que o fornecimento dos dos serviços sejam de excelentes qualidade, segurança, rapidez, prazo, 
agilidade e disponibilidade plena são aspectos indispensáveis à escolha e contratação do fornecedor 
legalmente habilitado. 

Lote: Realização de oficinas esportivas, além de realização de palestras informativas. 
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DA CONTRATAÇÃO 
 

A Empresa/Instituição vencedora será aquela que apresentar a menor proposta de preço por item 
participante da proposta da Cotação Prévia de Preços - Registro Nº 007/2022, respeitando sempre o 
princípio legal da economicidade no uso dos recursos públicos. Após a divulgação da vencedora dar- 
se-á a contratação e o início das atividades previstas em contrato. O início das atividades será sempre 
após a Ordem de Serviçoemitidapelosetorresponsável da Sociedade Assistencial Saravida. 

 
DO PAGAMENTO 

 
O pagamento será efetuado em conformidade com a prestação do serviço realizado e o atesto do 
Coordenador Geral do Projeto. 

O referido pagamento das prestações dos serviços pelos fornecedores contratados, estará condicionadoa 
disponibilidade de recursos, conforme o repasse financeiro realizado pelo Ministério da Cidadania a Socie- 
dade Assistencial Saravida, de acordo com o TERMO DE FOMENTO – MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Nº 
932343/2022 – SICONV 

 
DOS REQUISITOS GERAIS: 

 

A Sociedade Assistencial SARAVIDA poderá, a qualquer tempo, solicitar documentos ou informações relati- 
vas ao serviço contratado. 

 
A contratação do(s) fornecedor(es) deve(m) apresentare/ougarantir: 

 

 Prontoatendimento às demandas da contratante, a qualquer momento; 
 Os materiais a serem adquiridos devem respeitar as quantidades, qualidades e as especificações 

técnicas previstas no detalhamento do lote; 

 Execuçãodosserviçosprestados com qualidade técnica e nas datas e prazos determinados; 

 Após a homologação do resultado e posterior solicitação pela Sociedade Assistencial SARAVIDA, a 
empresa/instituição vencedora deverá apresentar documentação que comprovem a situação de 
regularidade, por meio da apresentação das seguintes certidões: Certidão Negativa de Tributos 
Municipais, Certidão Negativa de Tributos Federais e Previdenciários, da Certidão de Regularidade 
do FGTS – CRF e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, CNPJ, cópia do Contrato So- 
cial e suas alterações e cópia da Carteira de Registro de Identidade/CNH, para assinatura do con- 
trato, bem como, encaminhar as mesmas certidões conjuntamente as notas fiscais das prestações 
dos serviços realizados pelo fornecedor. 

 

O resultado da empresa/instituição vencedora será disponibilizado no site da Sociedade Assistencial 
SARAVIDA conforme o endereço www.saravida.org.br, ou fornecido aos interessados que desejarem, por 
meio do e-mail da empresa/instituição solicitante, durante o período de aquisição dos serviços previstos 
na Proposta de Cotação Prévia de Preços - Registro Nº 007/2022. 

 
Recife-PE, 03 de março de 2023. 

 

Emanuele de Morais Cavalcanti de Albuquerque 
Presidente 

http://www.saravida.org.br/
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Lote: Realização de oficinasesportivas, além de realização de palestras informativas. 

 
 

ANEXOI– MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA 
PROPOSTA DE COTAÇÃOPRÉVIA DE PREÇOS-REGISTRONº 007/2022 

PAPELTIMBRADO DA EMPRESA/INSTITUIÇÃO 

 
PROPOSTA PARA A COTAÇÃOPRÉVIA DE PREÇOS-REGISTRO Nº 007/2022 

 
 

EM ATENDIMENTO AO TERMO DE FOMENTO – 
MINISTÉRIO DA CIDADANIA Nº 932343/2022 – SICONV 

 
 

 
À SOCIEDADEASSISTENCIAL SARAVIDA 
Rua do Sossego, nº 239 – Boa Vista 
Recife-PE 

 
 

A Empresa/Instituição XXXXXXXXX, CNPJ XXXXXXXXXXXXX, apresenta a proposta de preço para realizar as 
atividades administrativas, contratações e de planejamento para execução do projeto na contratação de 
serviços serviços para realização de oficinas esportivas nas modalidades de jiu-jitsu, judô e natação, além 
de realização de palestras informativas sobre prevenção ao uso de drogas e reinserção social depessoas 
em situação de uso de drogas objetivando o atendimento das demandas da instituiçãoe dos usuários, além 
de proporcionar e favorecer maior integração e fortalecimento com o ambiente externo e reinserção 
social, para suprir a execução das metas e etapas previstas no TERMO DE FOMENTO – Nº 932343/2022 - 
SICONV, celebrado com o Ministério da Cidadania e a SOCIEDADE AS SISTENCIAL SARAVIDA. 

 
A proposta de preço é no valor total de R$ XXXXX (valor porextenso), conforme o detalhamento 
da planilha descrita abaixo: 

 

 

Meta 1: realização de oficinas esportivas de luta nas modalidades de jiu-jitsu, judô e natação, além de 
realização de palestras informativas sobre prevenção ao uso de drogas e reinserção social de pessoas em 
situação de uso de drogas. 

 

Etapa 1: Realização de oficinas de Jiu-Jitsu, três vezes por semana, durante 10 meses, com turmas infantis e 
jovens. 

 
Etapa 2: Realização de oficinas de Judò, três vezes por semana, durante 10 meses, com turmas infantis e 
jovens. 

 
Etapa 3: Realização de oficinas de natação, três vezes por semana, durante 10 meses, com turmas infantis 
e jovens. 
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Etapa 4: Proporcionar palestras e orientações sobre o uso e abuso de substâncias psicoativas aos alunos 
das modalidades esportivas e seus familiares, a fim de realizar os conhecimentos necessários Sua preven- 
ção, cuidado, rede de apoio e reinserção. 

 

Natureza 
da 
Despesa 

 
Descrição 

 
Un. 

 
Qtde 

Valor 
Unitário 

 
Valor Total 

SERVICO Coordenador Geral e administrativo, por 10 meses MES 10.0 R$ 1.600,00 R$ 16.000,00 

SERVICO Apoio Administrativo, por 10 meses MES 10.0 R$ 1.200,00 R$ 12.000,00 

SERVICO Educador Físico, por 10 meses MES 10.0 R$ 2.200,00 R$ 22.000,00 

SERVICO Monitor de Jiu-Jitsu, por 10 meses MES 10.0 R$ 1.000,00 R$ 10.000,00 
SERVICO Monitor de Judô, por 10 meses MES 10.0 R$ 1.000,00 R$ 10.000,00 

SERVICO Monitor de Natação, por 10 meses MES 10.0 R$ 1.000,00 R$ 10.000,00 

SERVICO Aluguel de área de luta de tatame emborr, por 10 meses MES 10.0 R$ 500,00 R$ 5.000,00 

SERVICO Divulgação e mobilização do projeto, com, por 10 meses MES 10.0 R$ 1.020,00 R$ 10.200,00 

SERVICO Palestras de 60 min, sendo total de 24 UN 24.0 R$ 200,00 R$ 4.800,00 
    VALOR 

TOTAL: 
R$ 

100.000,00 

 

Valor total máximo admitido para o lote (meta 1/etapa 1/etapa2/etapa3/etapa4) - R$ 100.000,00 (Cem 
mil. 

 
CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA: 

 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: Valor total de todos os lotes que o participante irá apresentar em sua pro- 
posta R$ XXXXXX (valor por extenso), conforme a planilha detalhada disponibilizada nesta cotação prévia 
de preço para apresentada pelo participante por lote. 

 
No preço total ofertado pela empresa/instituição devem está inclusos todos os custos, resultados das ope- 
rações/lucroe encargosfiscaispara realizaçãodos lotes que serãocontratados. 

 
FORMA DE PAGAMENTO: o pagamentoserá realizado conforme a execução do serviço. 

 

VALIDADE DE PROPOSTA: A proposta deverá ter validade mínima de 60(sessenta) dias, contados a partir da 
data do recebimento peloa Sociedade Assistencial SARAVIDA. 

 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: 

 
Declarar em suaproposta que é de sua responsabilidade todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: 
salários, transportes, encargossociais, fiscais e trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indeniza- 
ções e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando ainda, a contratante, isenta de 
qualquervínculo empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiária. 

 

Dados Bancários: 
Banco: Agência: 
Conta Corrente: 

Cidade e data 
Assinatura do responsável pela empresa/instituiçãoRazão Social: 

CNPJ: 
Endereço completo:Telefone: 

E-mail: 


