
 

 

 

PROCESSO SIMPLIFICADO DE COTAÇÃO PRÉVIA 

 

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL – CBV, entidade de fins não 

econômicos de caráter desportivo, inscrita no CNPJ sob o nº 34.046.722/001-07, com sede 

na Avenida Ministro Salgado Filho, 7000, Barra Nova, Saquarema/RJ e escritório na 

Avenida Salvador Allende, 6555, pavilhão 1 – Riocentro, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, 

torna público e chama todos os interessados a enviarem suas propostas de preço para o 

processo SIMPLIFICADO DE COTAÇÃO PRÉVIA nos termos abaixo: 

 

1. DO OBJETO: 

O presente processo tem por objeto realizar a aquisição do material esportivo Elevação 

Pélvica no âmbito do projeto VB009/22 - VQ - FOMENTO DA MODALIDADE - ABRIL DE 

2022. 

 

2. ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL/EQUIPAMENTO: 

2.1. Equipamento: Máquina de Elevação Pélvica é um equipamento de uso profissional 

permitindo altas cargas para trabalhar os músculos dos glúteos. 

2.2. Peso 80 kg; Comprimento: 1,40 mts; Largura 90 cm; Altura 80 cm; Tamanho da 

Plataforma: 65cm de comprimento x 70cm de largura 

2.4. Local de Entrega: Av. Ministro Salgado Filho, 7000 - Barra Nova – Saquarema – RJ – 

Brasil - Cep: 28990-212 

2.5. Prazo de entrega: 06/05/2022 

 

3. PREÇO DE REFERÊNCIA: 

O valor unitário de referência máximo a ser pago pela CBV para a aquisição do(s) 

materiai(s), nos termos e condições descritos no item 2 acima, será de R$ 5.876,72. 

 

4. PRAZOS E CRITÉRIOS: 

Prazos para recebimentos de propostas: até o dia 18/04/2022. 

Critério de escolha: MENOR PREÇO (desde que atendidos todos os termos estipulados 

neste termo). 

 

 

 



 

 

 

5. ENVIO DAS PROPOSTAS: 

As cotações devem ser enviadas em PDF para o e-mail: selecoes@volei.org.br. 

Os orçamentos deverão conter obrigatoriamente os seguintes dados: 

• Razão Social; 

• CNPJ; 

• Endereço completo; 

• Telefone e e-mail; 

• Nome e cargo do responsável pelo orçamento; 

• Data de emissão do orçamento; 

• Validade da proposta (máximo 60 dias); 

• Descrição completa dos produtos/serviços; 

• Valor unitário dos produtos/serviços; 

• Valor total 

 

5.1. Não serão aceitas propostas que não atendam aos requisitos mínimos descritos neste 

termo 

5.2. A proponente vencedora deverá encaminhar, por e-mail, em formado PDF a cópia do 

contrato social, cartão CNPJ, atestado de capacidade técnica e as certidões de regularidade 

fiscal (FGTS, RFB/INSS, CNDT). 

 

6. DO PAGAMENTO 

O pagamento será feito à vista, diretamente ao credor, mediante apresentação de 

documento fiscal válido e após a entrega do produto/serviço. Não haverá pagamento 

antecipado. 

 

 


