
25/09/2019 NAR-SP

www.narsp.com.br/como-apoiar/leis-de-incentivo-chamamentos/chamamento-para-cotacao-previa-de-precos-para-os-projetos-incentivados-feder… 1/3

Busca 

         

NAR > COMO APOIAR  > LEIS DE INCENTIVO CHAMAMENTOS  > CHAMAMENTO PARA COTACAO PREVIA DE PRECOS PARA OS PROJETOS INCENTIVADOS FEDERAIS 2018

CHAMAMENTO PARA COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS PARA OS PROJETOS INCENTIVADOS FEDERAIS 2018 < Voltar

São Paulo, 03 de julho de 2018

Importante: o prazo para entrega das propostas para "Fornecimento de Marmitex" e "Fornecimento de placas de PVC com adesivos em

impressão digital" foi prorrogado para dia 01/08.

Entre os dias 03/07/2018 a 25/07/2018, o Instituto Península faz chamamento público de cotação de preços para seu projeto federal

“Avaliação Física e Treinamento em Atletas de Alto Rendimento".

Os orçamentos apresentados deverão conter:

1 - A numeração do processo seletivo do qual está concorrendo;

2 - Nome do projeto;

3 - Endereçado ao Instituto Península – CNPJ 12.663.239/0001-20;

4 - Papel timbrado com o carimbo da empresa e assinatura do responsável;

5 - Deverá conter todos os detalhes ofertados, sendo: descrição do serviço, detalhamento, duração/quantidade, valor unitário e valor total;

6 - É imprescindível colocar na proposta o prazo de validade da mesma, que será de 60 dias;

7 - O orçamento deverá ser encaminhado entre os dias 03/07/2018 a 18/07/2018 para o e-mail contato@narsp.com.br.
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Consultor de Fisiologia

Consultor Neuromuscular

Supervisor de Avaliação Física/Treinamento

Empresa especializada em manutenção de Campo de Rugby

Fornecimento de marmitex

Fornecimento de placas de PVC com adesivo em impressão digital

Empresa especializada em prestação de serviços de limpeza
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