
TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA         TCP: 027/2017 

Ref.:9.1 - Iluminação    Projeto: LPIE - IPACE Sobre Rodas 2018 

O Instituto Pangea de Ação Cultural e Esportivo - IPACE, associação civil sem fins lucrativos, 

com sede na Rua Ferreira Lopes, 58 -  Vila Campo Grande, São Paulo - SP, CEP: 04672-080, 

inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.761.030/0001-60, por meio deste termo, solicita cotação 

prévia para aquisição de banner para o Projeto: LPIE - IPACE Sobre Rodas 2018. 

O prazo para recebimento das propostas será de 20/06/2017 a 05/07/2017 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 em nome ao Sr. Presidente Paulo S. G. Coutinho, 

no prazo estipulado, para o endereço contato@ipace.org.br com cópia para 

luciano@ipace.org.br  com as seguintes informações: 

I – Plena identificação do fornecedor, com nome ou razão social, se possível em papel 
timbrado; 

II – CPF ou CNPJ, conforme o caso, 

III – Endereço completo, telefone, fax ou e-mail; 

IV – Descrição completa e detalhada do bem ou serviço; 

V – Valor discriminado de cada item e valor total; 

VI – Responsável pelas informações. 

Qualquer informação adicional, favor entrar em contato nos e-mails:  contato@ipace.org.br e 

luciano@ipace.org.br    

CONDIÇÕES: 

 Para NF Eletrônica, o emissor deverá obrigatoriamente incluir as seguintes informações 

do projeto: Banners para o Projeto: “LPIE - IPACE Sobre Rodas 2018”. 

 Prazo de entrega: 15 dias 

 A entrega no local indicado é responsabilidade do fornecedor 

 

DESCRIÇÃO: 

Item:    9.1 - Iluminação 

Especificações:  40 refletores de led, 20 set lights 1k, 1 globo mot. grande, 4 canhões 

seguidores, 2 racks de potência, 2 chaveadoras, 1 mesa de de iluminação DMX, 36 pean 

bean, 6 movings head 450W, 2 máquina de fumaça e operadores. 

Dimensões:   - 

Quantidade (Total):  4 locações 

Local de entrega   
Serviço:  Itapira/SP 
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