TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA

IBK IDOSOS :: TCP020

Ref.: Material Esportivo
O Instituto Barrichello Kanaan, associação civil sem fins lucrativos, com sede na Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1140, 8º andar,
Bairro Cidade Monções – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.672.403/0001-26, por meio deste termo, solicita
cotação prévia para aquisição de MATERIAL ESPORTIVO para o Projeto ‘’Ano II Atividade Física no Envelhecimento”
– N° do processo: SELJ 107/2013.
O prazo para recebimento das propostas será de 21/08/2013 até 28/08/2013 e o critério de escolha do vencedor será o
menor preço, desde que atendidos todos os requisitos estipulados neste Termo.
Observação: O prazo de entrega dos materiais é de até 10 dias após a escolha do fornecedor.
As cotações prévias deverão ser enviadas em nome do presidente Rubens Barrichello Junior, no prazo estipulado, para
o endereço william@ibk.org.br com copia para julio@ibk.org.br com as seguintes informações:


Razão social/Nome completo;



Validade da proposta (no máximo 60 dias);



CNPJ/CPF;



Descrição completa dos produtos;



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: william@ibk.org.br ou julio@ibk.org.br

CONDIÇÕES:


Para NF Eletrônica, o emissor deverá obrigatoriamente incluir as seguintes informações: “Produtos adquiridos para o
Projeto ‘’Ano II Atividade Física no Envelhecimento” – N° do processo: SELJ 107/2013, Lei Paulista de Incentivo
ao Esporte, Lei 13.918/2009, Decreto 55.636/2010”.



Prazo de entrega: 10 dias



A entrega no(s) local(is) indicado(s) é responsabilidade do fornecedor

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS:
ITEM 1: APITO FOX
Descrição: 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: 4 unidades

ITEM 2: ARCO PLÁSTICO BAMBOLE COLORIDO (4 cores primárias em cada núcleo)
Descrição: 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. O total referente a cada núcleo deverá ser entregue considerando jogos de 4
cores x 25 = 300.
Quantidade: 300 unidades
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ITEM 3: BASTÃO PARA GINÁSTICA
Descrição: Bastão para ginástica confeccionado em madeira com 1,00m de cumprimento com carga de 800g a 1kg.
Quantidade: 300 unidades.

ITEM 4: BOLA DE INICIAÇÃO Nº 10 (4 cores primárias em cada núcleo)
Descrição: Bola iniciação tamanho nº 10 e/ou peso 270 até 320gr. Confeccionada em laminado de borracha natural, modelo com
ranhuras ásperas “tipo garra”, para melhor aderência às mãos. com válvula removível, contendo em seu interior câmara de bútil
Observação: não aceitaremos bolas de borrachas lisas e duras tipo “polibutadieno”. O total referente a cada núcleo deverá ser
entregue considerando jogos de 4 cores x 25= 300.
Quantidade: 300 unidades

ITEM 5: BOLSA PARA BOLAS
Descrição: Bolsa esportiva para transportar até 20 bolas. Confeccionada em nylon 600 com acabamento e fechamento com
vivo/galão com medidas mínimas de 1,20x0,60x0,30m. Cor azul, com zíper “gg” reforçado nº 06 com costuras rebatidas em nylon
com alças confeccionadas em nylon com 0,30mm de espessura. Modelo reforçado
Quantidade: 16 unidades

ITEM 6: BOLAS DE TÊNIS
Descrição: Bola oficial para Tênis, confeccionada em borracha vulcanizada com revestimento com feltro, modelo aprovada pela ITF
com peso mínimo de cada bola 56g e máximo 58g – as bolas deverão vir acondicionadas em tubo plástico com pressão selado a
vácuo com 3 unidades em cada embalagem X 50 = 150 Unidades.
Quantidade: 50 unidades com 3 em cada embalagem.

ITEM 7: BOMBA PARA ENCHER BOLAS DOUBLE ACTION
Descrição: Bomba esportiva para inflar bolas, modelo dupla ação big, confeccionada em material polietileno rígido transparente em
forato cilindrico com 30mm de diâmetro, com as seguintes medidas: (fechada – 26cm) (aberta 43cm), e na 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 duas agulhas metálicas com rosca.
Qunatidade: 16 unidades

ITEM 8: CONES DE 50 CM
Descrição: Cone esportivo para treinamento, modelo zebrado branco/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: 80 unidades

ITEM 9: CORDAS DE SISAL
Descrição: Corda esportiva para pular confeccionada em sisal, modelo coletiva com 6m de comprimento. Trançado 7mm com 2.40m de comprimento e acabamentos nas pontas
Quantidade: 20 unidades
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ITEM 10: CRONÔMETRO
Descrição: Cronômetro eletrônico, Relógio, Alarme/Despertador, Memória 10 voltas, Função Contagem Regressiva, 1/100, Bússola,
Profissional.
Quantidade: 4 unidades

LOCAIS DE ENTREGA:
Local de entrega 1 – entregar neste endereço 110 pares do item:
NCI – AMI: Rua Pedreira de Magalhães, 100 - Artur Alvim – São Paulo/SP.
Local de entrega 2 – entregar neste endereço 110 pares do item:
NCI – Entra que a casa é sua: Rua Oti, 17 - Vila Ré – São Paulo/SP.
Local de entrega 3 – entregar neste endereço 110 pares do item:
NCI – Bem viver (Penha): Rua Goma de Olibano, 270 - Engenheiro Goulart – São Paulo/SP.
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