
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS E 
CONTRATAÇÃO PARA O PROJETO 

 
 

EDITAL Nº 01-2017 
 
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 17/10/2017 a 31/10/2017 o presente 

Chamamento Público para cotação de preços e contratação dos itens de AQUISIÇÃO e de 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS para o Projeto Manobra da Virada II, 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 

1 Criação e Divulgação 

1.1 Identidade visual 
Criação de logotipia e tipografia 
básica dos uniformes e layouts. 

1 serviço 1 

1.2 Cartaz 
Criação de arte e produção de 
cartaz tam. A3 

100 peça 1 

1.3 Site 
Criação e programação de site com 
hospedagem e manutenção para 6 
meses. 

1 serviço 1 

1.4 Adesivo pequeno 

Criação da arte final e produção de 
adesivo com logos do projeto para 
os materiais, equipamentos e 
participantes. 

800 peça 1 

1.5 Adesivo grande 
Criação da arte final, produção e 
aplicação de adesivo com logos do 
projeto nas vans. 

4 
peça/servi
ço 

1 

1.6 Banner 
Criação de arte final e produção de 
banner roll up para o projeto. 

4 peça 1 

 

2 Comunicação 

2.1 Foto 

Captação e tratamento de imagens 
fotográficas de cada etapa do 
projeto e de cada evento. (20 
diárias). 

1 serviço 1 

2.2 Vídeo 

Captação e edição de imagens em 
vídeo + finalização de cada etapa 
do projeto e de cada evento.(20 
diárias). 

1 serviço 1 



2.3 
Assessoria de 
imprensa 

Serviço de assessoria de imprensa 
para divulgação do evento e para 
gerenciar a mídia do projeto. 

1 meses 6 

 

3 Materiais esportivos 

3.1 
Skate Completo - 
Aluno 

90 skates shortboard (shape = 30-
32"x7-8"; eixos = 129-139mm, 
rodas = 50-55mm) que serão 
revezados pelos alunos. 

50 peça 1 

3.2 
Skate - shape 
(reposição) 

Pranchas de skate - modelo 
shortoard  (medida 30-32"x7-8"). 

10 peça 1 

3.3 
Eixo para skate 
(reposição) 

Pares de eixos (129-139mm). 5 par 1 

3.4 
Rodinhas de skate 
(reposição) 

Jogos (4 unidades) rodas para 
skate (50-55mm). 

5 jogo 1 

3.5 
Rolamento para skate 
(reposição) 

Jogos (8 unidades) de rolamentos 
para skate. 

5 jogo 1 

3.6 
Jogo de parafusos 
(reposição) 

Jogos (8 unidades) de parafusos de 
base de skate. 

5 jogo 1 

3.7 
Chave metalica de 
skate (reposição) 

Chave em T para manutenção do 
skate. 

10 peça 1 

3.8 
Lixa adesiva para 
shape de skate 
(reposição) 

Lixas adesivas para shape de 
skate. 

10 unid 1 

3.9 Kit Segurança 

Capacetes, Pares de cotoveleiras, 
Protetores de punhos e Pares de 
joelheiras que serão revezados 
pelos alunos. 

50 unid 1 

3.10 Cones 
Cones de borracha (altura = 40-
45cm) para percursos de 
treinamento. 

10 pares 1 

3.13 Coletes 
Produção de coletes de 
identificação para os alunos (4 
cores). 

100 peça 1 

3.14 
Camisetas Comissão 
Técnica 

Produção de camisetas, com silk 4 
cores, frente e verso. 

43 peça 1 

 

4 Estrutura e Excecução 

4.1 Tendas 

Locação de tenda, tamanho de 
3x3m com estruturas metálicas e 
cobertura em lona impressa em 4 
cores. 

2 
peça/diári
a 

5 

4.2 Equipamento de som 

Aluguel de equipamento de som 
com mesa de som, 2 microfones 
sem fio, 2 caixas pequenas, 
pedestais, cabos e mesa de dj. 

1 mensal 5 

4.3 Transporte 

Aluguel de van para transporte da 
equipe profissional e do material do 
projeto até os pólos indicados pelo 
projeto. 

2 mensal 5 

4.4 Clínicas de Skate 
Clínica esportiva com atletas 
profissionais das modalidades.( 1 
atleta profissional por dia). 

1 mensal 5 

 

5 Recursos Humanos 

5.1 Coordenador Técnico 

Contratação de profissional 
habilitado sob regime de MEI para a 
função de coordenador técnico para 
o projeto. 

1 diária 20 



5.2 Instrutor de Skate 

Contratação de profissional 
habilitado sob regime de MEI para a 
função de instrutor especializado 
em skate para o projeto. 

4 diária 20 

5.3 Auxiliar de técnico 
Contratação de assistente tecnico 
com experiência comprovada em 
skate. 

4 diária 20 

 

6 Alimentação 

6.1 Hidratação 
Fornecimento de copos de água 
200ml para distribuição nos 
festivais. 

200 
copo/diári
a 

20 

6.2 Kit Lanches 

Fornecimento de Kit Lanches (pão 
com presunto e queijo + suco + 
fruta) após os treinamentos para os 
atletas. 

120 Kit/diária 20 

 

 
Etapa II - Despesas 
Administrativas 
 

Etapa limitada à 15% da Etapa I de acordo com o Parágrafo 1° do 
Artigo 18°, do Decreto 55.636. 
 

1 Custos Administrativos 

1.1 
Assessoria Jurídica 
 

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

1 meses 6 

 
 
 
 
 

São Paulo, 17 de outubro de 2017. 

 

 

Sandro Soares – Presidente 

Associação Social Skate 

 


