TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA

IBKart -Ano II: TCP003/2015

Ref.: CAMISETAS
O Instituto Barrichello Kanaan, associação civil sem fins lucrativos, com sede na Av. Das Noções Unidas, 18801 –
15º andar – Sala: 1525 – CEP: 04795-100, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.672.403/0001-26, por meio
deste termo, solicita cotação prévia para CAMISETAS para o Projeto – Ano II - IBKart, processo:
58701.011503/2013-16.
O prazo para recebimento das propostas será de 05/11/2015 até 09/11/2015 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, no prazo estipulado, para o e-mail julio@ibk.org.br e claudio@ibk.org.br com
as seguintes informações:


Razão social;



Validade da proposta (no máximo 60 dias);



CNPJ;



Descrição completa;



Endereço da empresa;



Prazo de entrega;



Telefone, fax e e-mail;



Valor Unitário;



Nome e cargo do responsável pelo orçamento;



Valor Total;

Qualquer informação adicional, favor entrar em contato pelo e-mail julio@ibk.org.br e claudio@ibk.org.br.

CONDIÇÕES:
 Para NF Eletrônica, o emissor deverá obrigatoriamente incluir as seguintes informações: “Camisetas
adquiridas para o Projeto Ano II – IBKart, processo Nº 58701.011503/2013-16, Lei Federal de
Incentivo ao Esporte”.

DESCRIÇÃO:
ITEM 1: CAMISETA (EQUIPE)
Especificações:
Fabricado em tecido de 100% poliéster com acabamento em dry com recortes laterais. Manga curta com barra costura dupla em
bitola larga. Gola careca em tecido canelado PESPHP com 300g/m2 na cor do layout. 423 com cobre- costura de 10mm na cor
predominante. Terá modelagem (unissex).

TAMANHOS: Será enviada toda a grade futuramente, para empresa vencedora.
Quantidade (Total): 24 unidades

ITEM 2: CAMISETA (ALUNOS)
Especificações:
Fabricado em tecido de 100% poliéster com acabamento em dry com recortes laterais. Manga curta com barra costura dupla em
bitola larga. Gola careca em tecido canelado PESPHP com 300g/m2 na cor do layout. 423 com cobre- costura de 10mm na cor
predominante. Terá modelagem (unissex).
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TAMANHOS: Será enviada toda a grade futuramente, para empresa vencedora.
Quantidade (Total): 114 unidades
Modelo:

Obs. Favor enviar junto ao Orçamento o Layout da Camiseta para aprovação (Alguns logos serão substituídos e
incluídos outros). No caso o logo da Lei do Incentivo ao Esporte incluir ele completo.

LOCAL DE ENTREGA: Av. Nações Unidas, 18801 – 15º andar – Sala 1525, São Paulo/SP.
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