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TERMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - Nº 001/2018 

São Paulo, 05 de outubro de 2018.  

 

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY, associação civil sem fins lucrativos, com sede na Av. Nove 

de Julho, 5569, conj. 61, CEP: 01407-911, Jardim Paulista, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 

50.380.658/0001-44, por meio deste termo, solicita cotação prévia para CONTRATAÇÃO DE RECURSOS 

HUMANOS para o projeto “Vem pro Rugby IV”. 

 

O prazo para recebimento das propostas será de 05/10/2018 até 20/10/2018 e o critério de escolha 

do vencedor será o menor preço, desde que atendidos todos os requisitos estipulados neste Termo. 

 

Os currículos/cotações prévias deverão ser enviadas no prazo estabelecido, para os endereços 

kaisa.cappi@brasilrugby.com.br com as seguintes informações: 

 Razão social (se aplicável); 

 CPF/CNPJ; 

 Endereço da empresa/Endereço de contato; 

 Telefone, fax e e-mail; 

 Nome e cargo do responsável pelo orçamento; 

 Validade da proposta (no mínimo 90 dias); 

 Descrição completa do produto/serviço; 

 Prazo de entrega do produto/serviço; 

 Valor unitário do produto/serviço; 

 Valor total. 

 

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

> Item 1.1 Educador de Rugby 

Profissional responsável pela área técnica do projeto. Capacitações, workshops, clínicas e 
monitoramento técnico dos professores das escolas parceiras, bem como prestar relatórios técnicos 
permanentes para a CBRu. Contratação via RPA. 20horas/semanais 
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Quantidade: 8 profissionais (11 meses) 

 

> Item 1.2 Manager 

Profissional responsável pela área administrativa do projeto em cada uma das cidades envolvidas. 
Fazer contato com as escolas, parceiros, organização dos festivais, contratação dos serviços e 
fornecedores. 

Quantidade: 8 profissionais (11 meses) 

 

CONDIÇÕES 

 As propostas deverão ser encaminhadas A/C Sr. Eduardo Mufarej, presidente da 
Confederação Brasileira de Rugby 

 No caso da efetuação da compra, a empresa contratada deverá emitir nota fiscal com 
detalhamento dos dados sobre o projeto Vem pro Rugby IV; 

 Local de entrega provável: Av. Nove de Julho, 5569, conj. 61, CEP: 01407-911, Jardim Paulista, 
São 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-mails: kaisa.cappi@brasilrugby.com.br 

 


