


TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA                          TCP 01 
Ref.: Recursos Humanos 
_______________________________________________________________ 
 
A Liga Municipal de Futebol de Taubaté, associação civil sem fins lucrativos 
com sede na Praça Doutor Barbosa de Oliveira - Centro - Taubaté/SP, CEP: 
12.020-190, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.125.101/0001-10, por meio 
deste termo, solicita cotação prévia para contratação de recursos humanos 
para o projeto Campeonatos do Futebol Amador de Taubaté da Lei Paulista de 
Incentivo ao Esporte. 
 
O prazo para recebimento das propostas será até 10/03/2021 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 eletrônico leideincentivo@ligataubate.com.br, com as seguintes 
informações: 
 
Razão social/Nome completo; 
CNPJ/CPF; 
Endereço da empresa/Endereço de contato; 
Telefone: 
E-mail; 
Nome e cargo do responsável pelo orçamento; 
Validade da proposta (no máximo 60 dias); 
Descrição completa do serviço; 
Valor unitário do produto; 
Valor total; 
 
Qualquer informação adicional, favor entrar em contato com Fernando Prota  
pelo e-mail ferprota@gmail.com. 
 
_______________________________________________________________ 
 

CONDIÇÕES: 
 
O fornecedor interessado poderá enviar orçamento para um ou mais itens 
descritos neste Termo. Deverá ser indicado o valor unitário de cada unidade, 
assim como o valor total final. 
 
O pagamento será realizado logo após a prestação dos serviços, mediante 
apresentação de nota fiscal, através de transferência bancária, na conta do 
prestador de serviço e todos os impostos pertinentes serão recolhidos. 
 
 
LOCAL DE TRABALHO: 
 
Praça Doutor Barbosa de Oliveira – salas 1, 2 e 3 - Centro 
Taubaté/SP - CEP: 12.020-190 
 



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
 
Item 1 – Gerente de Projeto 
 
Atividades: 
- responsável pelo planejamento geral do projeto, definindo as diretrizes e metas a 
serem alcançadas; 
- produzir a agenda geral, separada por semana, de todas as ações necessárias no 
projeto: definir datas, efetuar pagamentos, fazer vistoria dos locais, pesquisar preço de 
mercado de serviços e materiais, entre outros; 
- elaborar o relatório final do projeto, com todas as ações, para prestação de contas a 
Secretaria Especial do Esporte; 
- gerenciar os profissionais do projeto e contratados, de forma que os objetivos gerais e 
metas sejam atingidos. 
 
Requisitos: 
- graduação superior em bacharelado em administração, educação física ou esporte; 
- especialização em gestão ou marketing esportivo, gestão de projetos ou 
administração; 
- experiência em organização de competições esportivas.  
 
Condições: 
- 20 horas semanais; 
- contrato por tempo determinado, 12 meses; 
- regime CLT, com férias, 13º e FGTS. 
 
 
 
Item 2 – Coordenador Técnico 
 
Atividades: 
- responsável pela gestão da área esportiva de todo do evento, definindo as diretrizes e 
metas a serem alcançadas e parâmetros para a avaliação; 
- encarregado da confecção dos regulamentos, convites às equipes participantes, 
vistorias dos locais de jogos, confecção da tabela e contato com arbitragem; 
- elaborar relatório técnico da competição para prestação de contas final. 
 
Requisitos: 
- graduação superior completa em bacharelado em esporte ou educação física; 
- registro no CREF; 
- experiência em organização de competições esportivas amadoras. 
 
Condições: 
- 20 horas semanais; 
- contrato por tempo determinado, 12 meses; 
- regime CLT, com férias, 13º e FGTS. 
 
 
 
 
 
 
 



Item 3 – Analista de Comunicação 
 

Atividades: 
- responsável pela comunicação das ações do projeto com os participantes, 
espectadores, mídia e patrocinadores; 
- encarregado da identidade visual do projeto, com a criação do logo dos Campeonatos 
e as aplicações em todas as peças produzidas, como camisetas, placas, cartazes, 
medalhas, troféus, entre outros; 
- elaborar relatório do evento na área, com as ações realizadas e alcance e retorno de 
cada uma, que farão parte do relatório final do projeto.  
  
Requisitos: 
- graduação superior completa em Comunicação Social; 
- experiência em eventos esportivos; 
- conhecimento de programas de edição de imagem e planos de comunicação.  
 
Condições: 
- 20 horas semanais; 
- contrato por tempo determinado, 12 meses; 
- regime CLT, com férias, 13º e FGTS. 

 



TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA                          TCP 03 
Ref.: Material de Premiação 
_______________________________________________________________ 
 
A Liga Municipal de Futebol de Taubaté, associação civil sem fins lucrativos 
com sede na Praça Doutor Barbosa de Oliveira - Centro - Taubaté/SP, CEP: 
12.020-190, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.125.101/0001-10, por meio 
deste termo, solicita cotação prévia para aquisição de material de premiação 
para o projeto Campeonatos do Futebol Amador de Taubaté da Lei Paulista de 
Incentivo ao Esporte. 
 
O prazo para recebimento das propostas será até 10/03/2021 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 eletrônico leideincentivo@ligataubate.com.br, com as seguintes 
informações: 
 
Razão social/Nome completo; 
CNPJ/CPF; 
Endereço da empresa/Endereço de contato; 
Telefone: 
E-mail; 
Nome e cargo do responsável pelo orçamento; 
Validade da proposta (no máximo 60 dias); 
Descrição completa do serviço; 
Valor unitário do produto; 
Valor total; 
 
Qualquer informação adicional, favor entrar em contato com Fernando Prota  
pelo e-mail ferprota@gmail.com. 
 
_______________________________________________________________ 
 

CONDIÇÕES: 
 
O fornecedor interessado poderá enviar orçamento para um ou mais itens 
descritos neste Termo. Deverá ser indicado o valor unitário de cada unidade, 
assim como o valor total final. 
 
O pagamento será realizado logo após a entrega dos produtos, mediante 
apresentação de nota fiscal, através de transferência bancária, na conta do 
prestador de serviço e todos os impostos pertinentes serão recolhidos. 
 
 
LOCAL DE ENTREGA: 
 
Praça Doutor Barbosa de Oliveira – salas 1, 2 e 3 - Centro 
Taubaté/SP - CEP: 12.020-190 
 



DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS: 
 
 
Item 1 – Medalhas 
Confeccionada em zamac, cor única, sem tinta, com impressão frente e verso 
em alto relevo, de 40 cm2 e fita personalizada. 
 
Quantidade: 720 
 
 
Item 2 – Troféus 
Troféus personalizados de futebol, confeccionados em metal, com tamanho 
mínimo de 40 x 20 cm. 
 
Quantidade: 24 
 



TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA                          TCP 04 
Ref.: Uniformes 
_______________________________________________________________ 
 
A Liga Municipal de Futebol de Taubaté, associação civil sem fins lucrativos 
com sede na Praça Doutor Barbosa de Oliveira - Centro - Taubaté/SP, CEP: 
12.020-190, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.125.101/0001-10, por meio 
deste termo, solicita cotação prévia para aquisição de uniformes 
personalizados para o projeto Campeonatos do Futebol Amador de Taubaté da 
Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. 
 
O prazo para recebimento das propostas será até 10/03/2021 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 eletrônico leideincentivo@ligataubate.com.br, com as seguintes 
informações: 
 
Razão social/Nome completo; 
CNPJ/CPF; 
Endereço da empresa/Endereço de contato; 
Telefone: 
E-mail; 
Nome e cargo do responsável pelo orçamento; 
Validade da proposta (no máximo 60 dias); 
Descrição completa do serviço; 
Valor unitário do produto; 
Valor total; 
 
Qualquer informação adicional, favor entrar em contato com Fernando Prota  
pelo e-mail ferprota@gmail.com. 
 
_______________________________________________________________ 
 

CONDIÇÕES: 
 
O fornecedor interessado poderá enviar orçamento para um ou mais itens 
descritos neste Termo. Deverá ser indicado o valor unitário de cada unidade, 
assim como o valor total final. 
 
O pagamento será realizado logo após a entrega dos produtos, mediante 
apresentação de nota fiscal, através de transferência bancária, na conta do 
prestador de serviço e todos os impostos pertinentes serão recolhidos. 
 
 
LOCAL DE ENTREGA: 
 
Praça Doutor Barbosa de Oliveira – salas 1, 2 e 3 - Centro 
Taubaté/SP - CEP: 12.020-190 
 



DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS: 
 
 
Item 1 – Camisetas 
Camiseta personalizada, confeccionada em tecido esportivo tipo dry, cor única, 
com dois logos na frente e três nas costas 
 
Quantidade: 60 unidades 
 
 
Item 2 – Camisetas da arbitragem 
Camiseta personalizada, confeccionada em tecido esportivo tipo dry, cor única, 
com bolsos, dois logos na frente e três nas costas 
 
Quantidade: 300 unidades 
 
 
Item 3 – Shorts da arbitragem 
Shorts personalizados, confeccionados em tecido esportivo tipo dry, cor única, 
com bolsos, dois logos na frente em cada perna e um atrás. 
 
Quantidade: 200 unidades 
 
 
Item 4 – Meião da arbitragem 
Par de meiões em tecido com poliamida, algodão e elástico, de cor única. 
 
Quantidade: 200 pares 
 
 
Item 5 – Coletes 
Coletes em tecido poliéster, com elástico nas laterais e estampas na frente e 
verso. Cores variadas. 
 
Quantidade: 360 



TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA                          TCP 05 
Ref.: Material esportivo 
_______________________________________________________________ 
 
A Liga Municipal de Futebol de Taubaté, associação civil sem fins lucrativos 
com sede na Praça Doutor Barbosa de Oliveira - Centro - Taubaté/SP, CEP: 
12.020-190, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.125.101/0001-10, por meio 
deste termo, solicita cotação prévia para aquisição de material esportivo para o 
projeto Campeonatos do Futebol Amador de Taubaté da Lei Paulista de 
Incentivo ao Esporte. 
 
O prazo para recebimento das propostas será até 10/03/2021 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 eletrônico leideincentivo@ligataubate.com.br, com as seguintes 
informações: 
 
Razão social/Nome completo; 
CNPJ/CPF; 
Endereço da empresa/Endereço de contato; 
Telefone: 
E-mail; 
Nome e cargo do responsável pelo orçamento; 
Validade da proposta (no máximo 60 dias); 
Descrição completa do serviço; 
Valor unitário do produto; 
Valor total. 
 
_______________________________________________________________ 
 
 

CONDIÇÕES: 
 
O fornecedor interessado poderá enviar orçamento para um ou mais itens 
descritos neste Termo. Deverá ser indicado o valor unitário de cada unidade, 
assim como o valor total final. 
 
O pagamento será realizado logo após a entrega dos produtos, mediante 
apresentação de nota fiscal, através de transferência bancária, na conta do 
prestador de serviço e todos os impostos pertinentes serão recolhidos. 
 
LOCAL DE ENTREGA: 
 
Praça Doutor Barbosa de Oliveira – salas 1, 2 e 3 - Centro 
Taubaté/SP - CEP: 12.020-190 
 
 
 
 



DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS: 
 
 
Item 1 – Bolas de futebol 
Bolas de futebol oficial (tamanho 5), aprovadas pela confederação nacional. 
 
Quantidade: 180 unidades 
 



TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA                          TCP 06 
Ref.: Ambulância 
_______________________________________________________________ 
 
A Liga Municipal de Futebol de Taubaté, associação civil sem fins lucrativos 
com sede na Praça Doutor Barbosa de Oliveira - Centro - Taubaté/SP, CEP: 
12.020-190, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.125.101/0001-10, por meio 
deste termo, solicita cotação prévia para contratação de serviço de ambulância 
para o projeto Campeonatos do Futebol Amador de Taubaté da Lei Paulista de 
Incentivo ao Esporte. 
 
O prazo para recebimento das propostas será até 10/03/2021 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 eletrônico leideincentivo@ligataubate.com.br, com as seguintes 
informações: 
 
Razão social/Nome completo; 
CNPJ/CPF; 
Endereço da empresa/Endereço de contato; 
Telefone: 
E-mail; 
Nome e cargo do responsável pelo orçamento; 
Validade da proposta (no máximo 60 dias); 
Descrição completa do serviço; 
Valor unitário do produto; 
Valor total; 
 
Qualquer informação adicional, favor entrar em contato com Fernando Prota  
pelo e-mail ferprota@gmail.com. 
 
_______________________________________________________________ 
 
 

CONDIÇÕES: 
 
O fornecedor interessado poderá enviar orçamento para um ou mais itens 
descritos neste Termo. Deverá ser indicado o valor unitário de cada unidade, 
assim como o valor total final. 
 
O pagamento será realizado logo após a realização dos serviços, mensalmente, 
mediante apresentação de nota fiscal, através de transferência bancária, na 
conta do prestador de serviço e todos os impostos pertinentes serão 
recolhidos. 
 
 
 
 
 



 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 
 
Serviço de locação de ambulância para evento esportivo 
 
Veículo com equipamentos de pronto atendimento e motorista e socorrista 
 
Diária com 8 horas de serviços 
 
60 dias no ano, aos finais de semana 



TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA                          TCP 07 
Ref.: Material gráfico 
_______________________________________________________________ 
 
A Liga Municipal de Futebol de Taubaté, associação civil sem fins lucrativos 
com sede na Praça Doutor Barbosa de Oliveira - Centro - Taubaté/SP, CEP: 
12.020-190, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.125.101/0001-10, por meio 
deste termo, solicita cotação prévia para aquisição de material gráfico para o 
projeto Campeonatos do Futebol Amador de Taubaté da Lei Paulista de 
Incentivo ao Esporte. 
 
O prazo para recebimento das propostas será até 10/03/2021 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 eletrônico leideincentivo@ligataubate.com.br, com as seguintes 
informações: 
 
Razão social/Nome completo; 
CNPJ/CPF; 
Endereço da empresa/Endereço de contato; 
Telefone: 
E-mail; 
Nome e cargo do responsável pelo orçamento; 
Validade da proposta (no máximo 60 dias); 
Descrição completa do serviço; 
Valor unitário do produto; 
Valor total; 
 
Qualquer informação adicional, favor entrar em contato com Fernando Prota  
pelo e-mail ferprota@gmail.com. 
 
_______________________________________________________________ 
 

CONDIÇÕES: 
 
O fornecedor interessado poderá enviar orçamento para um ou mais itens 
descritos neste Termo. Deverá ser indicado o valor unitário de cada unidade, 
assim como o valor total final. 
 
O pagamento será realizado logo após a entrega dos produtos, mediante 
apresentação de nota fiscal, através de transferência bancária, na conta do 
prestador de serviço e todos os impostos pertinentes serão recolhidos. 
 
 
LOCAL DE ENTREGA: 
 
Praça Doutor Barbosa de Oliveira – salas 1, 2 e 3 - Centro 
Taubaté/SP - CEP: 12.020-190 
 



DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS: 
 
 
Item 1 - Backdrop – lona 
Painel em lona 400g, 720 x 240cm, com acabamento em ilhoses. 
 
Quantidade: 1 
 
 
Item 2 - Backdrop – painel pantográfico 
Painel pantográfico, em estrutura telescópica em metal, com estampas em 
chapas de PVC, de tamanho mínimo 400 x 230cm. 
Quantidade: 1 
 
 
Item 3 - Banners 
Banners em lona 400g, 90 x 210 cm, com estrutura em metal em forma de “X” 
 
Quantidade: 35 
 
 
Item 4 - Cartazes 
Cartaz em papel couchê 150g, tamanho A2, 4x0 cores. 
 
Quantidade: 100  
 
 
Item 5 – Carteirinha 
Cartão em PVC 0,76mm, tamanho 86 x 54 mm, 4x4 cores.  
 
Quantidade: 4000  
 
 
Item 6 - Faixas 
Faixa em lona 400g, 300 x 70cm, com acabamento em ilhoses. 
 
Quantidade: 105  
 
 
Item 7 - Pasta de papel 
Pasta em papel cartão 400g, com bolso, para folhas A4, 4x0 cores. 
 
Quantidade: 200 
 



TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA                          TCP 11 
Ref.: Assistência contábil 
_______________________________________________________________ 
 
A Liga Municipal de Futebol de Taubaté, associação civil sem fins lucrativos 
com sede na Praça Doutor Barbosa de Oliveira - Centro - Taubaté/SP, CEP: 
12.020-190, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.125.101/0001-10, por meio 
deste termo, solicita cotação prévia para contratação de serviço de assistência 
contábil para o projeto Campeonatos do Futebol Amador de Taubaté da Lei 
Paulista de Incentivo ao Esporte. 
 
O prazo para recebimento das propostas será até 10/03/2021 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 eletrônico leideincentivo@ligataubate.com.br, com as seguintes 
informações: 
 
Razão social/Nome completo; 
CNPJ/CPF; 
Endereço da empresa/Endereço de contato; 
Telefone: 
E-mail; 
Nome e cargo do responsável pelo orçamento; 
Validade da proposta (no máximo 60 dias); 
Descrição completa do serviço; 
Valor unitário do produto; 
Valor total; 
 
Qualquer informação adicional, favor entrar em contato com Fernando Prota  
pelo e-mail ferprota@gmail.com. 
 
_______________________________________________________________ 
 
 

CONDIÇÕES: 
 
O fornecedor interessado poderá enviar orçamento para um ou mais itens 
descritos neste Termo. Deverá ser indicado o valor unitário de cada unidade, 
assim como o valor total final. 
 
O pagamento será realizado logo após a realização dos serviços, mensalmente, 
mediante apresentação de nota fiscal, através de transferência bancária, na 
conta do prestador de serviço e todos os impostos pertinentes serão 
recolhidos. 
 
 
 
 
 



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
 
Assistência contábil para projeto esportivo, por 12 meses, contemplando as 
seguintes áreas: 
 
Área Contábil:  
- classificação e escrituração contábil de acordo com as normas e princípios 
contábeis;  
- elaboração e entrega mensal, semestral e anual dos demonstrativos de 
resultados e balanço; 
 
Área Fiscal:  
- escrituração das notas fiscais e livros fiscais;  
- elaboração e entrega da declaração anual de rendimentos (DIRF, ECF e 
DCTF); 
 
Área trabalhista e previdenciária:  
- cálculo mensal de folha de pagamento dos funcionários. 



TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA                          TCP 12 
Ref.: Consultoria de execução e prestação de contas 
_______________________________________________________________ 
 
A Liga Municipal de Futebol de Taubaté, associação civil sem fins lucrativos 
com sede na Praça Doutor Barbosa de Oliveira - Centro - Taubaté/SP, CEP: 
12.020-190, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.125.101/0001-10, por meio 
deste termo, solicita cotação prévia para contratação de serviço de assistência 
contábil para o projeto Campeonatos do Futebol Amador de Taubaté da Lei 
Paulista de Incentivo ao Esporte. 
 
O prazo para recebimento das propostas será até 10/03/2021 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 eletrônico leideincentivo@ligataubate.com.br, com as seguintes 
informações: 
 
Razão social/Nome completo; 
CNPJ/CPF; 
Endereço da empresa/Endereço de contato; 
Telefone: 
E-mail; 
Nome e cargo do responsável pelo orçamento; 
Validade da proposta (no máximo 60 dias); 
Descrição completa do serviço; 
Valor unitário do produto; 
Valor total; 
 
Qualquer informação adicional, favor entrar em contato com Fernando Prota  
pelo e-mail ferprota@gmail.com. 
 
_______________________________________________________________ 
 
 

CONDIÇÕES: 
 
O fornecedor interessado poderá enviar orçamento para um ou mais itens 
descritos neste Termo. Deverá ser indicado o valor unitário de cada unidade, 
assim como o valor total final. 
 
O pagamento será realizado logo após a realização dos serviços, mensalmente, 
mediante apresentação de nota fiscal, através de transferência bancária, na 
conta do prestador de serviço e todos os impostos pertinentes serão 
recolhidos. 
 
 
 
 
 



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
 
Consultoria de execução e prestação de contas para da Lei de Incentivo ao 
Esporte: 
 

Projeto: 
Campeonatos do Futebol Amador de Taubaté 
 
Período de Execução Prevista 
01/01/2022 a 31/12/2022 
 
Resumo do Projeto 
O projeto contemplará a organização e melhor estruturação dos 

campeonatos do futebol amador na cidade de Taubaté, realizados anualmente 
pela Liga Municipal de Futebol de Taubaté: 1ª Divisão, 2ª Divisão, 3ª Divisão, 
Veteranos 40 anos, Veteranos 50 anos, Veteranos 60 anos, Sub 15, Sub 17, 
Sub 20, Torneio Roberto Braga, Copa LMFT e Taça Mulher. Neste projeto será 
ofertado melhor infraestrutura de gestão, materiais e serviços para os 
campeonatos, que terão a participação de 164 equipes, realização de 784 
jogos e público direto de mais de 4000 pessoas. 

 
Serviços: 

- reunião de orientação da equipe no início do projeto; 
- consultoria em todos processos de cotação, compras e contratações; 
- reuniões mensais de acompanhamento do projeto; 
- acompanhamento nas visitas técnicas da SEE; 
- assessoria na prestação de contas parcial; 
- assessoria na prestação de contas final; 
- preenchimento da GRU de recolhimento. 

 
 



TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA                          TCP 13 
Ref.: Material de informática e papelaria 
_______________________________________________________________ 
 
A Liga Municipal de Futebol de Taubaté, associação civil sem fins lucrativos 
com sede na Praça Doutor Barbosa de Oliveira - Centro - Taubaté/SP, CEP: 
12.020-190, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.125.101/0001-10, por meio 
deste termo, solicita cotação prévia para aquisição de material de informática e 
papelaria para o projeto Campeonatos do Futebol Amador de Taubaté da Lei 
Paulista de Incentivo ao Esporte. 
 
O prazo para recebimento das propostas será até 10/03/2021 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 eletrônico leideincentivo@ligataubate.com.br, com as seguintes 
informações: 
 
Razão social/Nome completo; 
CNPJ/CPF; 
Endereço da empresa/Endereço de contato; 
Telefone: 
E-mail; 
Nome e cargo do responsável pelo orçamento; 
Validade da proposta (no máximo 60 dias); 
Descrição completa do serviço; 
Valor unitário do produto; 
Valor total; 
 
Qualquer informação adicional, favor entrar em contato com Fernando Prota  
pelo e-mail ferprota@gmail.com. 
 
_______________________________________________________________ 
 
CONDIÇÕES: 
 
O fornecedor interessado poderá enviar orçamento para um ou mais itens 
descritos neste Termo. Deverá ser indicado o valor unitário de cada unidade, 
assim como o valor total final. 
 
O pagamento será realizado logo após a entrega dos produtos, mediante 
apresentação de nota fiscal, através de transferência bancária, na conta do 
prestador de serviço e todos os impostos pertinentes serão recolhidos. 
 
 
LOCAL DE ENTREGA: 
 
Praça Doutor Barbosa de Oliveira – salas 1, 2 e 3 - Centro 
Taubaté/SP - CEP: 12.020-190 
 



 
 

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS: 
 
 
Item 1 - Notebook 
Computador notebook, com configuração mínima: tela 15”, processador Intel 
Core i5, memória RAM 8GB, disco rígido/HD 1TB, sistema operacional Windows 
10, entradas SD, USB e HDMI 
 
Quantidade: 4 
 
 
Item 2 - Impressora 
Impressora multifuncional a laser 
Quantidade: 1 
 
 
Item 3 – Papel sulfite 
Pacote com 500 folhas sulfite, tamanho A4, 75 ou 90 g/m2, cor branca 
 
Quantidade: 10  
 
 
Item 4 – Toner para impressora 
Toner para impressora a laser 
 
Quantidade: 10  
 
 
Item 5 – Pasta catálogo 
Pasta com ferragem metálica, com no mínimo 100 envelopes plásticos, para 
folhas tamanho A4 
 
Quantidade: 10   
 
 
Item 6 – Fita hellerman 
Pacote com 50 unidades. Fita de plástico resistente, com no mínimo 30 cm. 
 
Quantidade: 50  
 
 


