TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA

IBK 009

Ref.: Uniformes

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 uniformes para o projeto Estrada para o Esporte, processo 58000.002357/2009-59.

O prazo para recebimento das propostas será de 16/09/2010 até 24/09/2010 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 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 pelo email contato@portaldoincentivofiscal.com.br

CONDIÇÕES:

O fornecedor interessado DEVERÁ ENVIAR AMOSTRA DO TECIDO, SILK E ACABAMENTO junto com a proposta.

O fornecedor vencedor receberá a arte em Corel Draw e fará a arte (lay-out) dos uniformes.

Local de entrega: Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1140 – 8º andar São Paulo – SP CEP 04571-000

Prazo de entrega: 20 dias, após o recebimento do LAY OUT.

Para efeito de cotação, o LAY-OUT dos uniformes segue anexo a esta proposta.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS:
ITEM 1: AGASALHO EQUIPE TECIDO PLANO
o

Quantidade: 7 conjuntos

o

Descrição: Conjunto contendo duas peças, sendo:
O blusão fabricado em tecido camberra 100% poliéster predominante na cor cinza claro, com recortes frontais
e nas mangas nas cores marinho e laranja. Forrado com tecido furadão opaco com 120g/m2 – 100%
poliéster na cor branco. Pala na frente no tecido predominante, rebatido com pespontos linha única,
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embutindo o zíper frontal destacável. Bolsos embutidos e fechados com zíper fixo de 15cm na cor
predominante. Punhos com elástico de 2cm e barra com elástico roletê e ajustadores plásticos transparentes.
Estampas do lado esquerdo em todos blusões:
-“Projeto basquete” com 9cm de largura em silk-screen em 2 cores.
Estampas do lado direito em todos blusões:
- Instituto Barrichello kanaan com 12cm largura em silk-screen em 3 cores
- CRR Autoban com 12 cm largura em silk-screen em 3 cores
- Lei do Incentivo ao Esporte em silk-screen com 4cm largura em 5 cores
Estampas alternadas do lado direito dos blusões:
- Prefeitura de Nova Odessa (2 PEÇAS) em silk-screen com 3,4cm de largura em 5 cores
- UMPA (3 PEÇAS)em silk-screen com 4cm de largura em 2 cores
- Itupeva (2 PEÇAS)em silk-screen com 5,9cm de largura em 4 cores
Estampas das costas dos blusões:
estampa em silk-screen do logotipo “Projeto basquete” na medida de 26cm de largura em duas cores.
A calça fabricada em tecido camberra 100% poliéster na cor marinho, com detalhes lateriais laranja, deve ter
abertura nas pernas, com tecido embutido na cor laranja e fechada com zíper marinho de 30 cm, bolsos
frontais embutidos fechados com zíper fixos de 15cm na cor predominante. Elástico na cintura de 4cm
rebatidos com 3 agulhas e cordão interno de poliamida branco.
Estampas das calças:
-“Projeto basquete” com 9cm de largura em silk-screen em 2 cores localizado na perna esquerda.

ITEM 2: AGASALHO EQUIPE MOLETOM
o

Quantidade: 7 conjuntos

o

Descrição: Conjunto contendo duas peças, sendo:
Conjunto contendo duas peças, sendo:
O blusão fabricado em tecido moleton felpado poliéster com viscose predominante mescla, com mangas
marinho e viés laranja de 1cm. Revel interno preso e rebatido com duas
costuras, zíper frontal destacável; bolsos embutidos e fechados com zíper fixo de 15cm na cor marinho.
Punhos com elástico de 2cm e barra com elástico roletê e ajustadores plásticos transparentes.
Estampas do lado esquerdo em todos blusões:
-“Projeto basquete” com 9cm de largura em silk-screen em 2 cores.
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Estampas do lado direito em todos blusões:
- Instituto Barrichello kanaan com 12cm largura em silk-screen em 3 cores
- CRR Autoban com 12 cm largura em silk-screen em 3 cores
- Lei do Incentivo ao Esporte em silk-screen com 4cm largura em 5 cores
Estampas alternadas do lado direito dos blusões:
- Prefeitura de Nova Odessa (2 PEÇAS) em silk-screen com 3,4cm de largura em 5 cores
- UMPA (3 PEÇAS) em silk-screen com 4cm de largura em 2 cores
- Itupeva (2 PEÇAS) em silk-screen com 5,9cm de largura em 4 cores
Estampas das costas dos blusões:
estampa em silk-screen do logotipo “Projeto basquete” na medida de 26cm de largura em duas cores.
A calça fabricada em tecido moleton felpado,
poliéster com viscose na cor marinho, com
detalhes lateriais em viés laranja; elástico na cintura de 4cm rebatidos com 3 agulhas e cordão interno de
poliamida branco mais grosso.
Estampas das calças:
-“Projeto basquete” com 9cm de largura em silk-screen em 2 cores localizado na perna esquerda.
ITEM 3: BERMUDA EQUIPE POLIESTER
o

Quantidade: 14 unidades

o

Descrição:
Fabricada em tecido furadão opaco com 120g/m2 – 100% poliéster na cor marinho. Forrado com tecido
PES229- Interloque 229 com 120g/m2 -100% poliéster com acabamento em dry laranja; bolsos laterais
fechados com zíper de 15cm em marinho.
Cós com elástico de 40mm embutido, rebatido com 3 agulhas; cordão interno em poliamida. Estampa frontal
do Projeto basquete em silk-screen em 2 cores.na perna esquerda.

ITEM 4: BERMUDA EQUIPE MOLETON
o

Quantidade: 14 unidades

o

Descrição:
Fabricada em tecido moleton sem felpa– 100% algodão na cor marinho e detalhes laterais laranja com viés
de 1cm. Bolsos laterais fechados com zíper de 15cm em marinho.
Cós com elástico de 40mm embutido, rebatido com 3 agulhas; cordão interno em poliamida. Estampa frontal
do Projeto basquete em silk-screen em 2 cores.na perna esquerda.
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ITEM 5: CAMISETA EQUIPE POLIESTER
o

Quantidade: 14 unidades

o

Descrição:
Fabricada em tecido PES229- Interloque 229 com 120g/m2 -100% poliéster com acabamento em dry na cor
prata 423 com recortes laterais na cor marinho. Manga curta com barra costura dupla em bitola larga. Gola
careca em tecido canelado PESPHP com 300g/m2 na cor prata 423 com cobre- costura de 10mm na cor
predominante. Terá modelagem masculina (unissex) e feminina (babylook)
Estampas:
- Nos ombros – do lado esquerdo, Instituto Barrichelo Kanaan de 12 cm em silk-screen 3 cores e do lado
direito CCR Autoban de 12 cm em silk-screen 3 cores
-Frontal do logotipo “Projeto Basquete” em silk-screen com 26cm em duas cores, abaixo do Projeto Basquete
entram em silk-screen:
Do lado esquerdo, o logo da Lei de Incentivo ao Esporte com 4cm de largura em 5 cores e do lado direito,
alternando: Prefeitura de Nova Odessa
(5 PEÇAS) com 3,4cm de largura em 5 cores, ou UMPA
(5 PEÇAS) com 4cm de largura em 2 cores ou Prefeitura de Itupeva (4 PEÇAS) com 5,9cm de largura em 4
cores.
- Nas costas “Educador ou Educadora” em silk-screedn em 2 cores.

ITEM 6: CAMISETA EQUIPE M.MALHA
o

Quantidade: 14 unidades

o

Descrição:
Fabricada em tecido de m.malha fio 30.1 mescla na cor cinza médio com recortes laterais na cor marinho.
Manga curta com barra costura dupla em bitola larga. Gola careca em tecido ribana com cobre- costura de
10mm na cor predominante. Terá modelagem masculina (unissex) e feminina (babylook)
Estampas:
- Nos ombros – do lado esquerdo, Instituto Barrichelo Kanaan de 12 cm em silk-screen 3 cores e do lado
direito CCR Autoban de 12 cm em silk-screen 3 cores
-Frontal do logotipo “Projeto Basquete” em silk-screen com 26cm em duas cores, abaixo do Projeto Basquete
entram em silk-screen:
Do lado esquerdo, o logo da Lei de Incentivo ao Esporte com 4cm de largura em 5 cores e do lado direito,
alternando: Prefeitura de Nova Odessa (5 PEÇAS) com 3,4cm de largura em 5 cores, ou UMPA (5 PEÇAS)com
4cm de largura em 2 cores ou Prefeitura de Itupeva (4 PEÇAS) com 5,9cm de largura em 4 cores.
- Nas costas “Educador ou Educadora” em silk-screen em 2 cores.
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ITEM 7: CAMISETA ALUNOS
o

Quantidade: 630 unidades

o

Descrição:
Camiseta fabricada em tecido PES229- Interloque 229 com 120g/m2 -100% poliéster com acabamento em
dry 100% poliéster predominantemente em branco com faixas laterais marinho, modelagem sem mangas com
acabamento de gola em ribana marinho e cavas em viés marinho no tecido poliester.
Estampas:
- Nos ombros – do lado esquerdo, Instituto Barrichelo Kanaan de 12 cm em silk-screen 3 cores e do lado
direito CCR Autoban de 12 cm em silk-screen 3 cores
-Frontal do logotipo “Projeto Basquete” em silk-screen com 26cm em duas cores, abaixo do Projeto Basquete
entram em silk-screen:
Do lado esquerdo, o logo da Lei de Incentivo ao Esporte com 4cm de largura em 5 cores e do lado direito,
alternando (210 PEÇAS DE CADA): Prefeitura de Nova Odessa com 3,4cm de largura em 5 cores, ou UMPA
com 4cm de largura em 2 cores ou Prefeitura de Itupeva com 5,9cm de largura em 4 cores.
- Nas costas as estampas do logotipo “Projeto Basquete” em silk-screen com 26cm em duas cores, e abaixo
CCR Autoban de 12 cm em silk-screen 3 cores e Instituto Barrichelo Kanaan de 12 cm em silk-screen 3 cores

ITEM 8: BERMUDA DOS ALUNOS
o

Quantidade: 630 unidades

o

Descrição:
Fabricado em tecido PES229- Interloque 229 com 120g/m2 com acabamento em dry 100% poliéster na cor
marinho com modelagem basquetebol, sendo liso, com elástico embutido de 4cm na cintura, rebatido com 3
agulhas com cordão interno de poliamida branco. Estampas do Projeto basquete em silk-screen em 2 cores.
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