
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS E 
CONTRATAÇÃO PARA O PROJETO 

 
 

EDITAL Nº 02-2017 
 
ASSOCIAÇÃO SOCIAL SKATE, devidamente constituída e existente de acordo com as leis da 

República Federativa do Brasil, com sede na Rua Rosa, 439, Bairro Calmon Viana, CEP 08560-

150 Poá, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.479.095/0001-82, neste ato 

devidamente representada por seu presidente Sandro Soares dos Santos, brasileiro, educador 

social, portador da cédula de identidade RG nº 25.055.354-5, inscrito no CPF/MF sob nº 

274.042.168-00, declara que está aberto do dia 23/10/2017 a 6/11/2017 o presente Chamamento 

Público para cotação de preços e contratação dos itens de AQUISIÇÃO e de PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS para o Projeto Desafio de Skate Vert Battle, através dos benefícios da Lei Paulista 

de Incentivo ao Esporte da Secretaria de Esporte Lazer e Juventude, de acordo com a 

Resolução LPIE SELJ nº 10/2017 e RESOLUÇÃO SELJ nº 18, de 30 de maio de 2017. 

 

ATENÇÃO: 

 

- Cada empresa poderá cotar quantos itens for possível, desde que apresente o cartão do CNPJ 

demonstrando que o cnae de atividades refere-se ao item cotado. 

- Os orçamentos devem ser enviados através do e-mail: leilavieirasnt@hotmail.com. 

- Os orçamentos deverão obedecer estritamente ao que se pede, e em conformidade com as 

especificações e quantidades abaixo: 

 

Item Ação Descrição das Ações Qnt. Unid. Duração 

Etapa I - Atividades Fim 

1 Criação e Divulgação 

1.1 Identidade visual 
Criação de logotipia, tipografia, identidade 
visual e artes finais das peças do projeto. 

1 serviço 1 

1.2 Banners 
Criação e produção de banners para 
comunicação visual - formato 0,5 x 1,0m. 

28 peça 1 

1.3 Adesivos de pista 
Criação e produção de adesivo de pista 
tamanho máximo 1 x 1m. 

16 peça 3 

1.4 Adesivos pequenos 
Criação e produção de adesivo pequeno 
tamanho 0,15x0,15m. 

350 peça 3 

1.5 Lona de Backdrop Lona de Backdrop impressa 3x4m. 1 peça 1 

 

2 Comunicação Digital 

2.1 Fotógrafo 
Captação e tratamento de imagens 
fotográficas.(2 fotógrafos por evento). 

2 serviço 3 

2.2 Vídeo 
Captação e edição de imagens em vídeo + 
finalização de cada etapa do projeto. 

1 serviço 3 

2.3 Assessoria de Imprensa 
Serviço de assessoria de imprensa para 
divulgação do evento. 

1 serviço 3 

2.4 Redes Sociais 
Serviço de manutenção e produção de 
conteúdo das redes sociais do projeto. 

1 serviço 3 

 

3 Material de consumo esportivo 

3.1 Camisetas Staff 
Camisetas de algodão personalizada com o 
layout de logotipos do evento para 
identificação da equipe de produção. 

50 peça 3 

3.2 Camisetas Brindes 
Camisetas de algodão personalizada com o 
layout de logotipos do evento para brindes. 

100 peça 3 

3.3 Troféus pequenos 
Produção de 15 trofeus personalizados para 
os participantes. 

15 peça 3 

3.4 Troféus grandes Produção de 09 trofeus personalizados para 9 peça 3 



os campeões. 

 

4 Estrutura de eventos 

4.1 Tendas 
Tendas, 5x5m, estruturas metálicas e 
cobertura em lona. 

4 locação 3 

4.2 Pulseiras 
1000 pulseiras de identificação 
personalizadas para o público participante. 

1000 peça 3 

4.3 
Equipamento de som e 
DJ. 

Aluguel de equipamento de som com mesa 
de som com serviço de DJ. Estrutura com 2 
microfones sem fio, 2 caixas, pedestais, 
cabos e mesa de dj (2 diárias). 

1 serviço 3 

4.4 Gradil 
Aluguel de 50 gradis para demarcação de 
arena e controle do fluxo de pessoas. 

50 locação 3 

4.5 Gerador 
Aluguel de gerador de energia de apoio para 
o evento. 

1 locação 3 

4.6 Box Truss Aluguel de boxtrans para backdrop 3x4m. 1 locação 3 

4.7 Transmissão online 
Serviço de transmissão online da 
competição por streaming com instalação de 
equipamento e roteador. 

1 serviço 3 

4.8 Ambulância 
Contratação de serviço de ambulância com 
médico e enfermeiro. 

2 serviço 3 

4.9 Transporte 
Locação de van executiva para comissão 
tecnica . 

2 serviço 3 

4.10 Frete e montagem 
Serviço de frete de estruturas com mão de 
obra para montagem. 

1 serviço 3 

4.11 Rádio comunicador 
Locação de 10 rádios comunicadores para o 
evento. 

10 locação 3 

4.12 Segurança 
Contratação de serviço de equipe de 
segurança 

6 serviço 3 

4.13 Banheiro Quimico 
Locação de banheiro quimico para o público. 
6 unidades. 

6 locação 3 

4.14 Lixeiras Locação de lixeiras. 14 locação 3 

4.15 Container de Lixo Container de Lixo mil litros. 2 locação 3 

4.16 Equipe de limpeza 
Contratação de equipe de limpeza com 4 
pessoas. 

4 serviço 3 

4.17 
Adesivação da área do 
evento 

Serviço de adesivação da pista de skate e 
da área do evento (16 adesivos 1x1m). 

1 serviço 3 

 

5 Alimentação e Hidratação 

5.1 Refeições Atletas 
Contratação de empresa especializada em 
alimentação para eventos. 

100 
refeiçã
o 

3 

5.2 Refeições Staff 
Contratação de empresa especializada em 
alimentação para eventos. 

30 
refeiçã
o 

3 

5.3 Hidratação 
Fornecimento de copos de água 200ml para 
distribuição no evento. 

3000 copo 3 

 

6 Recursos Humanos 

6.1 Coordenador técnico Coordenação geral da produção do evento. 1 serviço 3 

6.2 Assistente técnico Assistentes técnico da produção do evento. 6 serviço 3 

6.3 Diretor de Prova Diretor de prova para competição. 1 serviço 3 

6.4 Coordenador de Notas Coordenador de notas para Competição. 1 serviço 3 

6.5 Locução 
2 locutores para apresentar e narrar o 
evento. 

2 serviço 3 

6.6 Juizes 5 juizes para competição esportiva. 5 serviço 3 

6.7 Credenciadores 4 credenciadores para publico e staff 4 serviço 3 

6.8 Fisioterapeuta 2 fisioterapeutas para area de atletas. 2 serviço 3 

 

Etapa II - Despesas Administrativas 

1.1 Assessoria Jurídica 
Consultoria jurídica para formulação e 
adequação de instrumentos jurídicos 
(contratos e afins) do início ao término. 

1 serviço 3 

1.2 Assessoria Contábil 
Empresa responsável pela organização 
contábil e demais obrigações fiscais. 

1 serviço 3 

1.3 
Assessoria de Prestação 
de Contas 

Prestação de serviço especializado de 
assessoria de prestação de contas de 

1 serviço 3 



projetos de lei de incentivo. 

 

 
 
 

São Paulo, 23 de outubro de 2017. 

 

 

Presidente, Srº Sandro Soares dos Santos 

 

 

Associação Social de Skate 


