Confederação Brasileira de Rugby
Brazilian Rugby Union
brasilrugby.com.br

TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA 02/2021
REF: Fornecimento de Alimentação em São Jose dos Campos

SOLICITANTE
Razão Social: Confederação Brasileira de Rugby
Endereço: Avenida das Nações Unidas 12.495 Conjunto 11A - Cidade Monções
CEP: 04578-000
Cidade: São Paulo UF: SP
CNPJ: 50.380.658/0001-44
PROJETO: (DES) CONCENTRAÇÃO SELEÇÃO DE BASE FEMININO – 2021
RU: 034/21

1. PRAZOS E CRITÉRIOS
Prazos para recebimentos de propostas: 15/10/2021 a 22/10/2021.
Critério de escolha: MENOR PREÇO (desde que atendidos todos os termos estipulados neste termo).
Local: Eugenio de Melo / São José dos Campos
2. IDENTIFICAÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
Objetivo: receber propostas do serviço de alimentação para treinamentos (kit lanche / Almoço / Jantar).
Detalhamento: Para a realização do trabalho acima referido, devem ser consideradas as seguintes
condições:
a) Marmita Almoço, entrega as 12h00 – (200gr - Arroz ou Tuberculo ou Macarrão / 100gr – Leguminosa /
150gr – Proteína Animal / 100gr – Legumes + Salada Individual a parte)
b) Marmita Jantar, entrega as 19h00 – (200gr - Arroz ou Tuberculo ou Macarrão / 100gr – Leguminosa /
150gr – Proteína Animal / 100gr – Legumes + Salada Individual a parte)
c) Kit Lanche I, entrega as 07h30 – ( 01 pão francês com pate de frango c/ requeijão / 01 fruta da época / 01
yogurte / 01 suco natural (300ml)
d) Kit Lanche II, entrega as 15h30 – ( 01 pão francês com pate de frango c/ requeijão / 01 fruta da época /
01 yogurte / 01 suco natural (300ml)

O serviço terá duração de 02 meses, conforme demanda solicitada.
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3. ENVIO DAS PROPOSTAS
As cotações devem ser enviadas em PDF e unicamento por e-mail: dannielle.abreu@brasilrugby.com.br
Os orçamentos deverão conter obrigatoriamente os seguintes dados:
• Razão Social;
• CNPJ;
• Endereço completo;
• Telefone e e-mail;
• Nome e cargo do responsável pelo orçamento;
• Data de emissão do orçamento;
• Validade da proposta (máximo 30 dias);
• Descrição completa dos produtos/serviços;
• Valor unitário dos produtos/serviços;
• Valor total.
IMPORTANTE: Orçamentos que não estiverem conforme orientações acima não serão considerados.
4. PROCEDIMENTO DO PROCESSO SELETIVO
O processo de seleção será processado e julgado com a observância dos seguintes procedimentos:
i. Recebimento das propostas comerciais ou de preços;
ii. Verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do objetivo deste Processo Seletivo,
promovendo-se a inabilitação das propostas desconformes ou incompatíveis;
iii. Julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes neste
Processo Seletivo;
iv. Deliberação da CBRU quanto à aprovação e autorização para contratar o objeto.

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
5.1. Não cabe a desistência de propostas, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito
pela Comissão.
5.2. Serão inabilitadas as propostas com preços excessivos ou manifestamente inexequíveis.
5.3. Os critérios de seleção que serão adotados no julgamento das propostas são: (i) menor preço; (ii)
qualidade; (iii) funcionalidade; e, (iv) relação custo x benefício.
5.4. A CBRU comunicará às empresas participantes a proposta vencedora.
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6. PAGAMENTO E DOCUMENTO FISCAL
O pagamento será feito à vista, diretamente ao credor, mediante apresentação de documento fiscal válido
e após a entrega do produto/serviço. Não haverá pagamento antecipado.
Na emissão do documento fiscal, o fornecedor vencedor deverá incluir obrigatoriamente os dados
bancários para deposito ou envio de boleto.
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