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MATERIAL PROMOCIONAL – COLETES
MEMORIAL DA INCLUSÃO – VIRADA INCLUSIVA
Tomada de Preço
012

Ano
2018

01 – Objeto
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada no
fornecimento de material promocional (coletes) nas quantidades e características
mínimas exigidas, conforme descrito abaixo:
02 – Descrição
Ord.

Quant.

Descrição

2.1

4.000

Coletes em tecido dry fit liso na cor Flicts (pantone
1385), 100% polyester, fio 170, gramatura 120, com
abertura e regulador em elástico lateral (revestido
com tecido dry fit na cor flicts), logotipo em silk frente
e costas, embalados em sacos plásticos individuais.
Quantidades:
Tamanho P: 500 unidades
Tamanho M: 500 unidades
Tamanho G: 2500 unidades
Tamanho GG: 500 unidades

Valor
Unit.

Valor
Total

OBS: no Anexo I encontra–se referência do colete
03 – Prazos de entrega
3.1

Após o envio da arte por parte da contratante, a empresa vencedora terá até
05 dias para produzir as amostras e enviar para aprovação;

3.2

A entrega final dos coletes deverá ser efetuada em até 15 dias após a
aprovação da amostra pela contratante.

04 – Local de entrega
4.1

Av. Auro Soares de Moura Andrade, 564 – Portão 10 – Barra Funda – São
Paulo – SP – CEP: 01156-001.

05 – Responsabilidade da contratada
5.1
5.2
5.3

Enviar 02 amostras do colete no endereço informado no item 4.1;
Transporte e entrega dos produtos conforme itens 03 e 04;
Apresentar protocolo de entrega dos produtos.
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06 – Julgamento
6.1

Critério de escolha: Menor Preço Total Geral dentro das especificações exigidas.

07 – Forma de Pagamento
7.1

Em até 15 (quinze) dias após a entrega do produto, mediante a apresentação
do documento fiscal e protocolo de entrega do material;

7.2

Nota Fiscal Eletrônica:

7.2.1 Importante: A NF eletrônica deverá ser enviada somente
para financeiro@abacai.org.br
7.2.2 Para empresas sediadas em São Paulo e outros municípios onde está
implantada, somente será aceita NF eletrônica;
7.2.2.1

Os serviços/produtos deverão ser discriminados na
nota fiscal, conforme o memorial descritivo;

7.2.3 Os impostos incidentes no custo efetivo da mercadoria ou serviço
deverão ser informados no corpo da nota fiscal, conforme Lei
12.741/12, em vigor desde 10/06/2013.

Qualquer esclarecimento entrar em contato pelo e-mail ceprado@abacai.org.br

São Paulo, 03 de outubro de 2018.

CP
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ANEXO – I

Colete - frente

Colete – costas

Fotos somente como referência de modelagem. A arte poderá ser alterada.
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