
 
 

  

PROJETO JUDÔ TOLEDO 

A FUNDAÇÂO TOLEDO obteve aprovação de seu Projeto Social intitulado “JUDÔ TOLEDO” 

com formalização do Termo de Fomento N°132/2021, assinado em 28/12/2021, com o Estado 

de São Paulo por intermédio da Secretária de esporte do Estado. Assim sendo, abre a 

oportunidade para empresas e prestadores de serviço participarem de execução do mesmo, 

desde que atendam às necessidades para o bom andamento do Projeto. 

 

ATO CONVOCATÓRIO  

Cotação prévia de valores para oferecimento de serviços e materiais para a Organização da 

Sociedade Civil – OSC FUNDAÇÃO TOLEDO, CNPJ: 05.106.014/0001-08.  

Fica estabelecido o prazo de 04 (dias) dias entre 04/01/2022 a 07/01/2022 para a 

apresentação de propostas para: 

✓ Materiais referentes ao Projeto JUDÔ FUNDATO; 

✓ Serviços referentes ao Projeto JUDÔ FUNDATO. 

 

1. Recursos Humanos: 

1.1 Profissionais de Educação Física/Instrutor (Profissional na modalidade de JUDÔ 20h) / 02 

pessoas; 

1.2 Coordenador Geral (Gestor Administrativo e técnico 20h) / 01 pessoas; 

1.3 Assistente Social (Técnico Social de Acompanhamento aos atletas 20h) / 01 pessoas. 

Os interessados deverão enviar curriculum e orçamento para o endereço de email 

fundato@fundato.org.br ou rh@fundato.org.br   

Poderão participar todos os interessados que atendam às exigências das descrições 

supracitadas, e, cujo objeto social defina ser do ramo de atividades comprovadamente pertinente 

ao objeto da contratação. 

 

2.  Uniformes: 

2.1 Kimono de judô branco reforçado c/FX (casaco, calça e faixa) / 145 unidades; 

2.2 Faixa padrão com duas ponteiras/ 60 unidades; 

2.3 Faixa padrão sem ponteira/ 120 unidades; 

2.4 Uniforme alunos (camiseta e bermuda) / 145 conjuntos; 

2.5 kimono judô trançado GREEN HILL (casaco e calça) / 02 unidades; 

2.6 Uniforme comissão técnica (camisa polo, bermuda e camiseta) / 04 conjuntos. 

 

3. Kit Lanche  

3.1 Kit lanche (para ser distribuído nos dias de treinamentos e/ou competições) / 360 kits. 

 

Os interessados deverão encaminhar proposta comercial em papel timbrado, constando razão 

social, CNPJ, endereço e telefone da empresa, quantidade de itens a serem fornecidos, valor 

unitário do item, valor total dos itens, assinatura do responsável legal e data.  
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As propostas devem ser digitalizadas e enviadas no email: 

fundato@fundato.org.br ou rh@fundato.org.br  até dia 07/01/2022 às 18h00.  

As empresas que pretendem participar deste processo deverão estar em dia com suas 

obrigações fiscais junto ao Município, Estado e União. 

Será verificada a idoneidade do fornecedor, através de consultas prévias em canais de 

pesquisa.  

Maiores informações entre em contato pelo telefone: (14)3234-1642 ou (14) 97400-2902 

 

 

 

 

FUNDAÇÃO TOLEDO  

CNPJ: 05106014/0001-08 
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