IBK FUMCAD – SÃO PAULO: TCP003

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 14/11/2012 até 22/11/2012 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 o Projeto Basquete – Educação Através do Esporte, Convênio nº
134/2011/SMPP e

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

Local de entrega 1– Rua Anália Dolácio Albino, 30 - Pq Maria Helena – SP - CEP 05854-020
Local de Entrega 2 - Av. Sadamu Inoue, 365 - Casa Grande- SP -CEP 04865-005
Local de Entrega 3 - Av. Senador Teotônio Vilela, 501 - 04801-010
Prazo de entrega: 7 dias.
DESCRIÇÃO DOS TABELA:


Tabela de Basquetebol oficial categoria adulto para competição, construída em laminado naval de 18mm
a prova d`água com requadro perfilado metálico medindo: 1.20x1.80-m – com aros duplos oficiais.
QUANTIDADE: 3 pares
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