
 

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 
SOLICITAÇÃO 

 
A Federação Mineira de Xadrez, formalmente   solicita   a   apresentação   de   - ORÇAMENTO/PROPOSTA 
COMERCIAL - para fornecimento do objeto abaixo descrito, destinado à execução do  Projeto Esportivo 
(2015.01.0083) Xadrez nas Escolas Públicas de São Sebastião do Paraíso/MG,  aprovado nos termos da 
Lei nº20.824/2013, regulamentada pelo Decreto nº46.308/2013. 

1.OBJETO: COORDENADOR TÉCNICO DE PROJETOS DE FORMAÇÃO E RENDIMENTO 
Atribuições: Treinamento dos professores do município e supervisão das atividades. Capacitação inicial e 
periódica dos instrutores, com reuniões semanais e trocas de experiências com profissional altamente 
qualificado na área.  

 
2.CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: Regra – Menor preço. Formação acadêmica e experiência exigida: Instrutor 

oficial de xadrez com experiência na formação de monitores para ensino nas escolas. 

3.OBSERVAÇÕES: Tipo de Contratação: MEI Cargo: Coordenador do Projeto, Carga horária semanal:2 

horas 
 4.PRAZO e LOCAL : As propostas poderão ser enviadas do dia 19/01/2017 até o dia 
25/01/2017 para o e-mail : presidentefmx@gmail.com   

 

Os o r ç a m e n t o s /propostas comerciais de ve rã o  s e r  e m i t i d o s  s e m  r a s u r a s , a  favor  de  
Federação Mineira de Xadrez  contendo: 

a)Identificação,   preferencialmente  em   papel   timbrado,   do   fornecedor/prestador  do   serviço 
(nome/razão social): 

b)CPF/CNPJ, conforme o caso: 
c)Endereço completo, telefone/fax, e-mail, site: 
d)Descrição  completa  e  detalhada  do  bem  ou  serviço,  em  conformidade  com  o  objeto  acima 
exposto: 

e)Valor discriminado de cada item, valor total e condições de pagamento 
f)Os orçamentos/propostas comerciais relativos a serviços prestados por pessoa física ou por 
empresa interposta, deverão conter todos os tributos, encargos sociais e taxas identificados: 

g) Prazo de entrega/execução: 
h)Data, identificação do nome e assinatura do responsável pela informação: 

 

Dúvidas e outras informações poderão ser obtidas com Luciane Sepúlveda Viana , no horário comercial, 
por meio de e-mail: presidentefmx@gmail.com . 
A Federação Mineira de Xadrez irá selecionar a proposta mais vantajosa, conforme os critérios 
definidos no Item 2 acima. 
Não serão considerados os orçamentos/propostas comerciais encaminhados fora dos termos exigidos 
nesta solicitação. 

 
Belo Horizonte, 19 de janeiro de 2017 
 

 
 
Luciane Sepúlveda Viana 
Presidente da FMX  

 


