Pedido de cotação orçamentária
Associação Duovizinhense de Futsal
Rua Presidente Washington Luiz, 28 - Bairro São Francisco de Assis - CEP: 85.660-000 - Dois Vizinhos, PR
CNPJ: 15.170.405/0001-45
E-mail: arquimedesdv@hotmail.com
Telefone(DDD): (46)99254439
Solicitação de Cotação Prévia de Preços para o projeto Galinho Futsal
SLIE: 1611705-01 , processo: 58000.011011/2016-71
Descrição dos produtos
Nº Ação

Descrição

1

Quant

Bola de futsal adulto

20

Bola de futsal infantil (sub 13)

Material confeccionado em PU com 08 gomos sem costura com
câmara arbility, revestida em EVA, válvula removível e lubrificada.
Peso 350g- 380g. Circunferência55 cma59 cm.

40

Bola de futsal mirim (sub 11)

Material confeccionado em PU com 08 gomos sem costura com
câmara arbility, revestida em EVA, válvula removível e lubrificada.
Peso 300g- 350g. Circunferência50 cma55 cm.

20

Bomba de encher bolas

Bomba de dupla ação confeccionada em plástico e desenho
cilíndrico e compacto. Mangueira de borracha revestida em nylon e
bico de metal.

4

Camisa de jogo

Camisa com manga Dry-Fit. Tecido leve e anatômico com
composição de 12% Elastano-Malha / 88% Poliéster.

320

Cinto de tração

Conjunto composto por 1 Cinturão com alma de EVA, revestido em
nylon e tecido aerado, com ajuste por velcro. 1 Alça para fixação em
ponto fixo ou para auxílio de uma segunda pessoa.Conjunto flexível composto por 4 elásticos.

6

7

Colchonete

Espessura 30 mm. Composição: revestido em
bagum. Dimensões: 90x40 cm.

18

8

Colete

Colete em tecido Mesh. Composição: 100% poliéster.

80

9

Disco de Equilíbrio

Disco de equilíbrio de 33 cm com pino de regulagem de ar.

6

2

3

4
5
6

10

Meião

11

Short de jogo

12
Squeeze

Tecido com 48% poliamida, 26% acrílico, 23% algodão, 3%
elastodieno.
Short com cordão interno e cós com elásticos. Composição 100%
Poliéster.
Boca de entrada de líquidos larga, Polietileno Virgem (atóxico) e
flexível, tampa com sistema de vedação capacidade 400 ml.

Unitário

Total
0,00

Material confeccionado em PU com 12 gomos sem costura com
câmara arbility, revestida em EVA, válvula removível e lubrificada.
Peso 410g- 500g. Circunferência61 cma64 cm.

320
320
16

0,00
Por se tratar de um projeto de lei de incentivo ao esporte, a referida lei faz algumas exigências:

1.

Plena identificação do fornecedor (nome/ razão social) se possível em papel timbrado;

2.

CNPJ;

3.

Endereço completo, telefone, fax, e-mail;

4.

Descrição completa e detalhada do bem ou serviço em conformidade do material acima exposto;

5.

Valor discriminado de cada item, valor total e condições de pagamento; e

6.

Prazo de entrega.

7.

Prazo de validade da proposta(limitada ao máximo de 60 dias);

8.

Responsável pelas informações.

Condições de validação da proposta

O prazo para recebimento da proposta será até o dia 31 de Maio de 2019.

O critério de seleção será o menor preço e qualidade do produto.

Favor especificar condições relativas ao fornecimento, como: prazo máximo de entrega. O custo de entrega deve estar incluído na
proposta. Local de entrega: Rua Presidente Washington Luiz, 28 - Bairro São Francisco de Assis - CEP: 85.660-000 - Dois Vizinhos, PR.

As propostas deverão ser encaminhadas para arquimedesdv@hotmail.com

