TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA

E.C.A. FUMCAD: TCP009/2018

Ref.: MATERIAL ESPORTIVO
O Instituto Barrichello, associação civil sem fins lucrativos, com sede na Av. Nações Unidas, 18801, 12º Andar –
Sala: 1217 - CEP: 04795-100 - Vila Almeida - São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.672.403/0001-26, por
meio deste termo, solicita cotação prévia para MATERIAL ESPORTIVO para o Projeto Esporte e Cidadania em
Ação (E.C.A.).
O prazo para recebimento das propostas será de 05/07/2018 até 13/07/2018 e o critério de escolha do vencedor
será o menor preço, desde que atendidos todos os requisitos estipulados neste Termo.
As cotações prévias deverão ser enviadas em nome ao Sr. Presidente Rubens Barrichello, no prazo estipulado,
para o endereço julio@institutobarrichello.org.br com cópia para claudio@institutobarrichello.org.br com as seguintes
informações:


Razão social/Nome completo;



Validade da proposta (no máximo 90 dias);



CNPJ/CPF;



Descrição completa do produto;



Endereço da empresa/Endereço de contato;



Prazo de entrega do produto;



Telefone, fax e e-mail;



Valor unitário do produto;



Nome e cargo do responsável pelo orçamento;



Valor total;

Qualquer informação adicional, favor entrar em contato no e-mail: julio@institutobarrichello.org.br e
claudio@institutobarrichello.org.br

CONDIÇÕES:
 Para NF Eletrônica, o emissor deverá obrigatoriamente incluir as seguintes informações do projeto: Produtos
adquiridos para o Projeto: “Esporte e Cidadania em Ação (E.C.A.), Termo de Fomento Nº 039/2018/SMDHC
e Processo Nº 6074.2017/0000659-2 da SMDHC e FUMCAD.”
 Prazo de entrega: 10 dias
 A entrega no(s) local(is) indicado(s) é responsabilidade do fornecedor

DESCRIÇÃO:

ITEM 1: APITO FOX
Especificações:
Apito oficial confeccionado em plástico resistente, medindo entre 5,50 cm de comprimento, e largura 2,10 cm, com
uma entrada para sopro, sem bolinha interna, com duas saídas laterais para o som e com uma argola de metal na
ponta.
Quantidade (Total): 10 unidades.
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ITEM 2: ARCO PLÁSTICO BAMBOLÊ COLORIDO
Especificações:
Bambolê, confeccionado em material plástico/polietileno super-reforçado. Alta densidade, diâmetro aproximado: 63
cm, tubo de, no minimo 1.6 mm e parede de 1.2 mm. Utilização em: coordenação dinâmica – global, estruturação
espaço temporal, equilíbrio, noção de esquema corporal e ginástica, em 4 cores diferentes.
Quantidade (Total): 100 Unidades.

ITEM 3: BOLA DE FUTEBOL
Especificações:
Bola de futebol desenvolvida para prática em campo, resistência ao uso contínuo em 100% poliuretano termoplástico,
qualidade do quique em câmera de butil para melhor retenção do ar, Aderência a superfície sem costura para toque
mais preciso e melhor aderência e tamanho de circunferência entre 68 a 70cm (peso 410 a 445g).
Quantidade (Total): 75 Unidades.

ITEM 4: BOLA DE FUTEBOL AMERICANO
Especificações:
Bola de Futebol Americano, emborrachada, circunferência entre 52-53, com peso aproximado de 400g para práticas
esportivas em quadra.
Quantidade (Total): 25 Unidades.

ITEM 5: BOLA DE INICIAÇÃO – Nº10
Especificações:
Bola de iniciação tamanho tipo Nº 10 e ou peso de 270 à 320gr. Matrizada confeccionada em laminado de borracha
natural modelo com ranhuras áspera “Tipo garra”, para melhor aderência as mãos com válvula removível, contendo
em sua interior câmara de bútil.
Obs. Não aceitamos bolas de borracha lisas e duras, “Tipo polibutadieno”.
Quantidade (Total): 100 Unidades.

ITEM 6: BOLA DE INICIAÇÃO - Nº12
Especificações:
Bola de iniciação tamanho tipo Nº 12 e ou peso de 270 à 320gr. Matrizada confeccionada em laminado de borracha
natural modelo com ranhuras áspera “Tipo garra”, para melhor aderência as mãos com válvula removível, contendo
em seu interior câmara de bútil.
Obs. Não aceitamos bolas de borracha lisas e duras, “Tipo polibutadieno”.
Quantidade (Total): 100 Unidades.
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ITEM 7: BOLAS DE VÔLEI
Especificações:
Bola de Vôlei em capa em couro, tecido macio e ótima rotação proporcionado um ótimo desempenho nas jogadas.
Tamanhos entre 62 a 64 cm de diâmetro e com o peso aproximado de 270 a 320g.
Quantidade (Total): 75 Unidades.

ITEM 8: BOLAS DE BASQUETE OFICIAL CATEGORIA MIRIM 5.7
Especificações:
Bolas de basquete categoria mirim, confeccionada em borracha para melhor estabilidade e controle, circunferência de
75 cm.
Quantidade (Total): 75 Unidades.

ITEM 9: BOLSA DE BOLAS GRANDES
Especificações:
Bolsa esportiva para transportar até 20 bolas, confeccionada em nylon 600 com acabamento e fechamento com zíper
com medidas mínimas de 1,20 x 0,60 x 0,30 espessura e 30mm, modelo reforçado.
Quantidade (Total): 15 Unidades.

ITEM 10: BOMBA PLÁSTICA PARA BOLAS
Especificações:
Bomba esportiva para inflar bolas, modelo dupla ação big, confeccionada em material polietileno rígido transparente
em formato cilíndrico com 30mm de diâmetro, com as seguintes medidas (Fechada – 26cm) (Aberta: 43Cm), ponta
rosca metálica interna, a mesma deverá vir com adaptador tipo mangueira medindo: 167mm de Comprimento, com
uma das pontas com rosca metálica interna e outra ponta com rosca metálica externa, mais 2 agulhas metáli cas com
rosca.
Quantidade (Total): 10 Unidades.

ITEM 11: CONES GRANDES
Especificações:
Cone esportivo para treinamento, modelo zebrado preto/laranja, com altura de 50cm, confeccionado em pvc, com
suporte/base de sustentação fixo, modelo sextavado, “base quadrada com 6/lados” medindo: 28.5x28.5mm
Quantidade (Total): 125 Unidades.
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ITEM 12: CORDAS NYLON
Especificações:
Corda individuais de 15 metros, para atividades esportivas e revestidas de material de nylon de alta durabilidade.
Quantidade (Total): 15 Unidades.

ITEM 13: CORDAS ELÁSTICA (4 METROS)
Especificações:
Cordas esportivas elásticas com 6m de comprimento com diâmetro de no mínimo 7mm, com acabamento nas pontas
com argola ou em nós.
Quantidade (Total): 15 Unidades.

ITEM 14: CORDAS INDIVIDUAIS
Especificações:
Corda individuais de 2 metros, para atividades esportivas e revestidas de material de nylon de alta durabilidade.
Quantidade (Total): 100 Unidades.

ITEM 14: ESCADA DE COORDENAÇÃO
Especificações:
Escada de Coordenação para atividades coordenação motora. Produzida com fitas de Nylon e Hastes de PVC, contendo no mínimo
6 degraus. Tamanho: 5,00mx0,50cmx0,40cm (Comprimento x Largura x Altura).

Quantidade (Total): 20 Unidades.

ITEM 15: MINI CONES
Especificações:
Cones esportivo para treinamento, modelo liso, com altura entre 20 a 25cm, confeccionado em PVC, com
suporte/base de sustentação fixo, com base quadrada.
Quantidade (Total): 150 Unidades.
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LOCAL DE ENTREGA:
Serão entregues nas unidades dos endereços abaixo mediante confirmação de dia e horário:

BARRO BRANCO II
Rua: CONSTELACAO DA SERPENTE, 184, CEP 04865 - 030
Bairro: CASA GRANDE - Parelheiros

MARSILAC - MÃO COOPERADORA
Rua: MANOEL MARTINS DE ARAÚJO, 393, CEP 04891-060
Bairro: ENGENHEIRO MARSILAC

PARQUE RECREIO - JARDIM PROGRESSO
Rua: PROFESSORA MARLI FERRAZ DE ARRUDA, 140 – 04891-040
Bairro: VILA ROSCHEL

CONOSCO - BARRAGEM
Estrada da Vera Cruz, 1.300, CEP 04895-080
Bairro: JARDIM VERA CRUZ

VIVENDA DA CRIANÇA
Rua Henrique Hessel, 300, CEP 04882-010
Bairro: PARELHEIROS
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