TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA

IBK 008

Ref.: Material Esportivo
O Instituto Barrichello Kanaan, associação civil sem fins lucrativos, com sede na Av. Luiz Carlos Berrini,
1140 – 8 andar, 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 Estrada para o Esporte, processo
58000.002357/2009-59.

O prazo para recebimento das propostas será de 03/09/2010 até 10/09/2010 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

endereço

contato@portaldoincentivofiscal.com.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



Valor total;

e

cargo

do

responsável

pelo

orçamento;
Qualquer

informação

adicional,

favor

entrar

em

contato

pelo

email

contato@portaldoincentivofiscal.com.br

CONDIÇÕES:

O fornecedor interessado poderá enviar orçamento para um ou mais itens descritos neste Termo. No
caso do envio da proposta para mais itens, o valor unitário deverá ser informado. Caso haja condição especial
e/ou desconto para contratação de mais itens, favor descrever na proposta.
Local de entrega 1 – entregar neste endereço 2/3 das unidades de cada item:

Rua Felicio Falco, 145, Vila São João, CEP 13295-000, Itupeva/SP
Local de entrega 2 – entregar neste endereço 1/3 das unidades de cada item:

Rua Aracaju, 215 Jd. São Jorge, Nova Odessa/SP

Prazo de entrega: 7 dias
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DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS:
ITEM 1: APITO
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 c/ duas saídas laterais p/ o som, c/ uma argola de metal na
ponta
Quantidade: 6 unidades

ITEM 2: ARCOS PLÁSTICOS (BAMBOLÊ)
Descrição: Bambolê, confeccionado em material plástico/polietileno super reforçado alta densidade diâmetro +-63 cm
diâm.com tubo de no minimo 1.6 mm e parede de 1.2 mm para aplicação: coordenação dinâmica – global,
estruturação espaço temporal, equilíbrio, noção de esquema corporal e ginástica, cores diversas.
Quantidade: 90 unidades

ITEM 3: BOLA DE BASQUETE N5
Descrição: Bola basquetebol oficial para competição,categoria mirim, confeccionada em microfibra matrizada, com
câmara de bútil com válvula removível, siliconizada e lubrificada com circunferência 72 á 74-cm e peso entre 450 á
500-gr, modelo aprovado e oficializada pela federação paulista de basquetebol 2.010 e cbb e ou fiba
Quantidade: 60 unidades

ITEM 4: BOLA DE BASQUETE N7
Descrição: Bola basquetebol oficial para competição, categoria masculino, confeccionada em microfibra matrizada,
com câmara de bútil com válvula removível, siliconizada e lubrificada com circunferência 75 á 78-cm e peso entre 600
á 650-gr, modelo aprovado e oficializada pela fpb 2.010 e ou (cbb) e ou (fiba).
Quantidade: 60 unidades

ITEM 5: BOLA DE BORRACHA N12
Descrição: Bola iniciação tamanho tipo nº 12 e ou peso270 á 320/gr. matrizada confeccionada em laminado de
borracha natural modelo com ranhuras áspera “tipo garra”, para melhor aderência as mãos com válvula removivel,
contendo em seu interior câmara de bútil obs:não aceitaremos, bolas de borrachas lisas e duras, “tipo polibutadieno”.
Quantidade: 60 unidades
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ITEM 6: BOLA DE BORRACHA N8
Descrição: Bola iniciação tamanho tipo nº 08 e ou peso 140 á 180/gr. 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 aceitaremos, bolas de borrachas lisas e duras, “tipo polibutadieno”
Quantidade: 90 unidades

ITEM 7: BOLSA
Descrição: Bolsa esportiva para transportar até 20/bolas confeccionada em nylon 600 com acababamento e
fechamento com vivo/galão com medidas minimas de 1,20x0,60x0,30-m cor azul, com ziper “gg” reforcado nº 06
com costuras rebatidas em nylon com alcas confeccionadas em nylon com 0,30mm esp e 30mm, modelo reforçado
Qunatidade: 6 unidades

ITEM 8: BOMBA DE PLÁSTICO
Descrição: Bomba esportiva para inflar bolas, modelo dupla ação big, confeccionada em material polietileno rigido
transparente em forato cilindrico com 30mm de diâmetro, com as seguintes medidas: (fechada – 26-cm) (aberta 43cm), e na ponta rosca metálica interna, a mesma deverá vir com adaptador tipo mangueira medidndo: 167mm de
comprimento, com uma das pontas com rosca metálica interna e outra ponta com rosca metálica externa, mais
2/agulhas metálica com rosca
Quantidade: 6 unidades

ITEM 9: CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS
Descrição: Caixa de primeiros socorros completa com maleta para transporte
Quantidade: 03 unidades

ITEM 10: COLCHONETE
Descrição: Colchonete esportivo para ginástica, confeccionado em espuma, revestido em vinilona, denominado kp/500
– d.23, com costuras rebatidas reforçadas em nylon, medindo: 1,00x0,60x0,03-m, com 2/furos em cada ponta para
vazão do ar
Quantidade: 45 unidades

ITEM 11: CONES
Descrição: Cone esportivo para treinamento, modelo zebrado branco/laranja, com altura de 50-cm, confeccionado em
pvc, com suporte/base de sustenatação fixo, modelo sextavado, “base quadrada com 6/lados” medindo:
28.5x28.5mm
Quantidade: 60 unidades
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ITEM 12: CORDAS DE SISAL
Descrição: Corda esportiva para pular confeccionada em sisal, modelo coletiva com 6.m de comprimento trançado
7mm com acabamentos nas pontas
Quantidade: 12 unidades

ITEM 13: CORDAS ELÁSTICAS
Descrição: Corda esportiva elástica com 6-m de comprimento com diâmetro de no mínimo 7mm, com acabamento
nas pontas com argola ou em nós.
Quntidade: 12 unidades

ITEM 14: CORDAS INDIVIDUAIS
Descrição: Corda esportiva para pular confeccionada em nylon trançado 7mm com 2.40-m de comprimento com cabos
giratórios em madeira
Quantidade: 60 unidades

ITEM 15: PRANCHETA
Descrição: Prancheta esportiva para basquetebol para comissão técnica, confeccionada em chapa de flander,
revestida em plástico/pa – transparente e verso em preto, modelo imantada com imãs que simulam os jogadores e a
bola com peso de 650/g e dimensões de 23x36cm, a mesma deverá acompanhar caneta com sistema de limpeza a
seco
Quantidade: 6 unidades

ITEM 16: REDES DE BASQUETEBOL
Descrição: Rede oficial profissional para basquetebol confeccionada em fio 4mm de polipropileno/seda (pp) com
tratamento de proteção ultra-violeta malha 7,00 x 7,00 cm medindo: 40 cm de comprimento e 45 cm diâmetro
produzida manualmente com nós duplos super reforçado modelo n.b.a- chuá com as pontas desfiadas e soldadas
eletricamente com 11/pontas de fixação.
Quantidade: 24 pares

ITEM 17: RODO
Descrição: Rodo grande para limpeza de quadra, confeccionado em alumínio.
Quantidade: 06 unidades
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