IBK FUMCAD – SÃO PAULO: TCP002

TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA
Ref.: Material Esportivo

O Instituto Barrichello Kanaan, associação civil sem fins lucrativos, com sede na Av. Luiz Carlos Berrini, 1140 –
8º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.672.403/0001-26, por meio deste termo, por meio deste termo,
solicita cotação prévia para aquisição de material esportivo para o Projeto Basquete – Educação Através do
Esporte, Convênio nº 134/2011/SMPP e Processo número: 2008 – 0.340.499-5 do FUMCAD.
O prazo para recebimento das propostas será de 13/11/2012 até 21/11/2012 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 julio@ibk.org.br ou
amanda.busch@uol.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 e cargo do responsável pelo orçamento;



Valor total;

Qualquer

informação

adicional,

favor

entrar

em

contato

no

e-mail:

julio@ibk.org.br

ou

amanda.busch@uol.com.br.

CONDIÇÕES:

 O fornecedor interessado enviará o orçamento com o item e quantidade total descrito neste
Termo, ou seja, não será possível fornecer somente uma parte dos itens. Caso haja condição especial
e/ou desconto para contratação de mais itens, favor descrever na proposta.



Para NF Eletrônica, o emissor deverá obrigatoriamente incluir as seguintes informações: “produtos
adquiridos para
134/2011/SMPP e

o Projeto Basquete –

Educação

Através

do

Esporte,

Convênio

Processo número: 2008 – 0.340.499-5 do FUMCAD”.

Local de entrega 1– Av. Luiz Carlos Berrini, 1140 – 8º andar.
Local de entrega 2 – Rua Anália Dolácio Albino, 30 - Pq Maria Helena – SP - CEP 05854-020
Local de Entrega 3 - Av. Sadamu Inoue, 365 - Casa Grande- SP -CEP 04865-005
Local de Entrega 4 - Av. Senador Teotônio Vilela, 501 - 04801-010
Prazo de entrega: 7 dias.
Quantidades a serem entregues em cada local: A definir.
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DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS:


ITEM 1: BOLA KIPSTA EASY BALL TAMANHO 5

Descrição: Concebido para a descoberta e a iniciação de basquetebol, dos 7 aos 13 anos. Fricção: Revestimento
exterior macio e com saliências para uma preensão excelente. Câmara-de-ar butilo /borracha p/ uma excelente
retenção de ar e um bom ressalto.
Quantidade: 15 unidades.


ITEM 2: BOLA BASQUETE OFICIAL N 5.6 ou MIRIM

Descrição: Bola basquetebol oficial para competição, categoria mirim, confeccionada em microfibra matrizada, com
câmara de bútil com válvula removível, siliconada e lubrificada com circunferência 72 á 74-cm e peso entre 450 até
500-gr, modelo aprovado e oficializada pela Federação Paulista de Basquetebol 2.012 e/ou LBF.
Quantidade: 45 unidades.


ITEM 3: BOLA BASQUETE OFICIAL N 7.4

Descrição: Bola basquetebol oficial para competição, categoria Masculino, confeccionada em microfibra matrizada,
com câmara de bútil com válvula removível, siliconada e lubrificada com circunferência 75 até 78-cm e peso entre 600
até 650-gr, modelo aprovado e oficializada pela FPB 2.012 e ou (NBB) e ou (FIBA).
Quantidade: 20 unidades.


ITEM 4: BOLA DE FUTEBOL

Descrição: Bola de futebol de campo, circunferência de 68-70 cm, peso 410 à 450g, câmara butil, costurada e
confeccionada com EVA + PVC, possui miolo removível.
Quantidade: 1 unidade.


ITEM 5: BOLA DE FUTSAL

Descrição: Bola de futsal, circunferência 61 cm, com peso aproximado de 444 g, 32 gomos, costurada a mão, câmara
butil, confecção PU.
Quantidade: 5 unidades.


ITEM 6: BOLA DE VOLEI SOFT PLAY

Descrição: Bola de voleibol costurada á maquina, proporciona um toque mais macio e menos agressivo, excelente
para a recepção confeccionada em PVC com câmara de bútil, pressão estimada 4- 5 Lbs, contém bico removível.
Tecnologia Soft Play.
Quantidade: 6 unidades.


ITEM 7: 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: 40


ITEM 8: BOLA DE TENIS

Descrição: Bola de borracha resistente com feltro de boa visibilidade, peso aproximado: 70 g (cada bola).
Quantidade: 35 unidades.
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ITEM 9: MINI CONES

Descrição: Cone para treinamento e condicionamento físico em plástico, altura de aproximadamente 25cm e 15cm de
diâmetro (base).
Quantidade: 75 unidades.


ITEM 10: Medicine Ball 2KG

Descrição: Bola de peso emborrachada e com texturas para garantir melhor aderência no contato com o corpo, peso 2
kg.
Quantidade: 06 unidades.


ITEM 11: Medicine Ball 3KG

Descrição: Bola de peso emborrachada e com texturas para garantir melhor aderência no contato com o corpo, peso 3
kg.
Quantidade: 06 unidades.
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