
 

TERMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS 

 

 

 

A FEDERAÇÃO PAULISTA DE RUGBY

CEP: 01422-002 • São Paulo • SP • inscrito no CNPJ sob o nº 

meio deste termo, solicita cotação prévia para compras de PRODUTOS e SERVIÇOS 

para o projeto “RUGBY 2020 

 

O prazo para recebimento das propostas será de 

critério de escolha do vencedor será o menor preço, 

requisitos estipulados neste Termo

 

As cotações prévias deverão ser enviadas no prazo estabelecido, para os endereços

secretaria@fprugby.org.br 

 

Razão social; 

CNPJ; 

Endereço da empresa/Endereço de contato;

Telefone, fax e e-mail; 

Nome e cargo do responsável pelo

Validade da proposta (no mínimo 90

Descrição completa do produto;

Prazo de entrega do produto;

Valor unitário do produto; 

Valor total. 

 

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS e SERVIÇOS

 

 Recursos Humanos 

01 Coordenador Técnico: Profissional responsável pela parte técnica 

do projeto. 20 horas semanais. Contratação via RPA por 11 meses.

 

03 Educadores: Profissiona

professores nos núcleos atendidos pelo projeto. 

RPA por 11 meses. 

 

01 Coordenador Administrativo: Profissional responsável pelo acompanhamento e 

gestão administrativa do projeto 

TERMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - Nº 003/2018 

São Paulo, 01 de outubro de 201

FEDERAÇÃO PAULISTA DE RUGBY, com sede na Alameda Franca, 1050

• São Paulo • SP • inscrito no CNPJ sob o nº 08.826.611

termo, solicita cotação prévia para compras de PRODUTOS e SERVIÇOS 

RUGBY 2020 C”. 

O prazo para recebimento das propostas será de 08/10/2018 até 30/10/201

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 estabelecido, para os endereços

 com as seguintes informações: 

empresa/Endereço de contato; 

Nome e cargo do responsável pelo orçamento; 

Validade da proposta (no mínimo 90 dias); 

produto; 

Prazo de entrega do produto; 

 

PRODUTOS e SERVIÇOS 

: Profissional responsável pela parte técnica esportiva e gestão 

0 horas semanais. Contratação via RPA por 11 meses. 

Profissionais responsáveis pelo acompanhamento e atendimento aos 

professores nos núcleos atendidos pelo projeto. 20 horas semanais. 

01 Coordenador Administrativo: Profissional responsável pelo acompanhamento e 

ão administrativa do projeto - 20 hrs/semana. Contratação via RPA por 11 meses.

de outubro de 2018. 

Alameda Franca, 1050 - Conj. 113 • 

611/0001-34, por 

termo, solicita cotação prévia para compras de PRODUTOS e SERVIÇOS 

até 30/10/2018 e o 

desde que atendidos todos os 

As cotações prévias deverão ser enviadas no prazo estabelecido, para os endereços 

esportiva e gestão 

o acompanhamento e atendimento aos 

0 horas semanais. Contratação via 

01 Coordenador Administrativo: Profissional responsável pelo acompanhamento e 

/semana. Contratação via RPA por 11 meses. 

mailto:secretaria@fprugby.org.br


 

 

 Uniformes 

04 Agasalho completo (calça + blusa)

16 Camisetas educador

50 Camisetas Professores

900 Camisetas Alunos 

16 Meião educador 

04 Mochilas 

08 Shorts Educador 

 

 Material Esportivo 

450 Bandeira Tag 

120 Bolas de Rugby 

675 Coletes 

450 Cone Chinês 

15 Saco de bolas 

1800 Medalhas de Participação

 

 Alimentação 

1200 Kit lanche para os eventos

 

 Locação de Ônibus 

30  locação de ônibus com partida e destino dentro da 

 

 Assessoria de imprensa

01  Contratação de empresa especializada para elaboração da comunicação visual 

e divulgação do projeto para os órgãos de imprensa por 11 meses.

 

 Divulgação 

15  Banner: em confecção em vinilona, com suporte em madeira e presilha com 

cordão. Impressão digital em 4 cores 

150 Cartazes: Tamanho A3 em papel couchê 150gr 4X0 cores

10 Serviço de foto e filmagem.

  

 Serviços Contábeis 

01  Contratação de empresa de contabilidade para supervisionar as contas a pagar 

referentes ao projeto por 11 meses

 

 

 

Agasalho completo (calça + blusa) 

Camisetas educador 

Camisetas Professores 

Medalhas de Participação 

Kit lanche para os eventos 

locação de ônibus com partida e destino dentro da própria cidade

Assessoria de imprensa 

ão de empresa especializada para elaboração da comunicação visual 

divulgação do projeto para os órgãos de imprensa por 11 meses.

Banner: em confecção em vinilona, com suporte em madeira e presilha com 

o. Impressão digital em 4 cores no tamanho 180 x 80 cm 

Cartazes: Tamanho A3 em papel couchê 150gr 4X0 cores 

filmagem. 

Contratação de empresa de contabilidade para supervisionar as contas a pagar 

referentes ao projeto por 11 meses 

  

própria cidade. 

ão de empresa especializada para elaboração da comunicação visual 

divulgação do projeto para os órgãos de imprensa por 11 meses. 

Banner: em confecção em vinilona, com suporte em madeira e presilha com 

Contratação de empresa de contabilidade para supervisionar as contas a pagar 



 

CONDIÇÕES 

 

 

As propostas deverão ser encaminhadas

da FEDERAÇÃO PAULISTA DE RUGBY

No caso da efetuação da compra, a empresa contratada deverá emitir nota fiscal com 

detalhamento dos dados sobre o projeto

Local de entrega provável: 

Paulo/SP. 

A entrega do(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) é de responsabilidade do

fornecedor. 

 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Favor entrar em contato nos e

 

encaminhadas A/C Sr. Jean François Julies Teisseire, 

FEDERAÇÃO PAULISTA DE RUGBY. 

No caso da efetuação da compra, a empresa contratada deverá emitir nota fiscal com 

detalhamento dos dados sobre o projeto RUGBY 2020 C; 

Local de entrega provável: Alameda Franca, 1050, CEP: 01422-002 Jardim Paulista, São

A entrega do(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) é de responsabilidade do

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Favor entrar em contato nos e-mails: secretaria@fprugby.org.br 

Jean François Julies Teisseire, presidente 

No caso da efetuação da compra, a empresa contratada deverá emitir nota fiscal com 

Jardim Paulista, São 

A entrega do(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) é de responsabilidade do 

mailto:secretaria@fprugby.org.br

