
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS  
E CONTRATAÇÃO PARA PROJETO 

Edital 01-2020 
 
 
Associação Social Skate, devidamente constituída e existente de acordo         
com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Rua Rosa,             
439 – Calmon Viana, Poá/SP, CEP 08560-150, inscrita no CNPJ/MF sob           
nº 14.479.095/0001-82, neste ato devidamente representada por seu        
Presidente Sandro Soares dos Santos, brasileiro, portador da cédula de          
identidade RG nº 25.055.354-5, inscrita no CPF/MF sob nº         
274.042.168-00, declara que está aberto o presente Chamamento Público         
para cotação de preços dos itens de aquisição e de prestação de serviços             
para o projeto Mini Ramp Pro Attack, apresentado para análise da Lei            
Paulista de Incentivo ao Esporte da Secretaria de Esporte Lazer e           
Juventude, de acordo com a Resolução SELJ nº 10 de 28 de março de              
2017. 
  
ATENÇÃO - Por favor, leia atentamente as instruções que regulamentam o           
processo antes de enviar seu orçamento!: 
  
- Cada empresa poderá cotar quantos itens for possível, desde que           
apresente o cartão do CNPJ demonstrando que o CNAE de atividades se            
refere ao item cotado. 
- Os orçamentos devem ser enviados através do e-mail:         
minirampproattack@gmail.com 

- Os orçamentos deverão obedecer estritamente ao que se pede, e em 
conformidade com as especificações e requeridas neste edital. 

 

FORMATAÇÃO DO ORÇAMENTO: 

Os orçamentos de Pessoas Físicas ou Jurídicas (os estabelecimentos comerciais 
poderão ser físicos ou virtuais) do ramo de atividade inerente ao item orçado, 
precisam obrigatoriamente constar a plena identificação do fornecedor, com razão 
social ou nome completo, se possível em papel timbrado, segue abaixo 
detalhamento: 

● CPF ou CNPJ e razão social, conforme o caso; 
● Endereço completo, telefone, fax ou e-mail; 
● Descrição completa e detalhada do bem ou serviço; 
● Valor discriminado de cada item e valor total; 
● Responsável pelas informações do orçamento; 
● O orçamento precisa estar “endereçado” à ASSOCIAÇÃO SOCIAL SKATE  

 

 



ANEXOS: 

● Enviar anexo cartão CNPJ ou Cópia do CPF, no caso de pessoa física 
anexar currículo também. 

 

LOCAIS: 

● Caçapava 
● São José dos Campos  
● Piracicaba 

 

PRAZOS: 

O prazo para o recebimento de propostas respeitará os seguintes limites: 

● Aquisição ou locação de bens – de 25/09/20 a 14/10/20; 
● Contratação de serviços – de 25/09/20 a 14/10/20; 

 

ENDEREÇO PARA ENVIO DE ORÇAMENTOS: 

Os orçamentos deverão ser enviados em nome da ASSOCIAÇÃO SOCIAL 
SKATE 

Para o endereço de e-mail: minirampproattack@gmail.com 

  

Lembrando: Só serão considerados os orçamentos que seguirem a formatação 
estabelecida nesta publicação. 

  

ATENÇÃO: ENVIAR UM ORÇAMENTO POR ITEM, SOMENTE FAZER 
AGRUPAMENTOS EM CASO DE ITENS DA MESMA PLANILHA. 

  

INFORMAÇÕES: 

Para dúvidas ou mais informações, entrar em contato pelo email: 
minirampproattack@gmail.com 

  

SEGUE LISTA DE MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ENVIO DE 
ORÇAMENTOS: 

 



 Ação Descrição das Ações Qtd Unid Duração 

1 Comunicação e Divulgação 

1.1 

Coordenador de 
Comunicação 

Este profissional será responsável por toda a 
criação e execução do plano de comunicação 
do projeto. Gerenciará a equipe de 
comunicação, baseando-se nas diretrizes e 
cronogramas do projeto. Também será 
responsável pelo relacionamento com as 
marcas patrocinadoras e posicionamento das 
mesmas nos eventos, conteúdos do site e 
redes sociais oficiais do projeto. Além de zelar 
pelo material que será produzido em fotos e 
vídeos para a prestação de contas. 1 meses 6 

1.2 Identidade Visual 

Criação de logotipo, tipografia, identidade 
visual e artes finais das peças físicas e digitais 
do projeto. 1 serviço 1 

1.3 

Criação e hospedagem 
de Site 

Criação, layout, hospedagem e suporte 
técnico de site interativo para a divulgação do 
conteúdo, durante os 6 meses do projeto 1 meses 6 

1.4 

Manutenção de Redes 
Sociais e Site Oficial 

Serviço de manutenção e produção de 
conteúdo para o site oficial e redes sociais do 
projeto, pelo período de 02 meses para cada 
etapa, totalizando 6 meses de serviço. 1 meses 6 

1.5 

Fotógrafo 
Especializado 

Captação e tratamento de imagens 
fotográficas. (2 fotógrafos por evento) 2 serviço 3 

1.6 Vídeo Especializado 

Captação, edição e finalização de imagens, 
para cada etapa do projeto ( Serão 3 etapas, 
com 3 dias de duração cada uma) 1 serviço 3 

1.7 

Assessoria de 
Imprensa 

Serviço de assessoria de imprensa (durante 
03 meses) para divulgação do evento nas 
cidades que serão contempladas pelo projeto: 
São José dos Campos, Caçapava e 
Piracicaba 1 meses 3 

2 
Material de consumo esportivo 

2.1 Camisetas Staff 

Camisetas de algodão personalizada com o 
layout de logotipos do evento para 
identificação da equipe de produção. 180 unidades 1 

2.2 Troféus pequenos 

Produção de 15 troféus personalizados para 
os participantes (sendo 05 para cada etapa - 
Premiação do 4º, 5º,6º, 7º lugares e Melhor 15 unidades 1 



Manobra) 

2.3 Troféus grandes 

Produção de 09 troféus personalizados para 
os campeões (sendo 03 para cada etapa - 
Premiação do 1º, 2º e 3º lugar) 9 unidades 1 

3 
Estrutura do Evento 

3.1 

Locações de Rampa 
Profissional - Skate - 
Modalidade Mini Ramp 

Diária de locação para rampa com 9m de 
largura, 10m de comprimento e 1,65m de 
altura com Montagem customizada - Incluso: 
Transporte de materiais, montagem e 
desmontagem das rampas com mobilização 
de equipes para o serviço (caso haja custos 
com alimentação e hospedagem da equipe de 
montagem ficará por conta do prestador de 
serviços) ; aplicação de tecido cenográfico 
para fechamentos da rampa, instalação de 
Guarda corpo em madeira (com pintura); tela 
de nylon para proteção rampa/público - 
Adicional: Fiscal de pista / técnico de 
montagem para manutenção preventiva e 
emergências no decorrer do evento. 1 Diárias 6 

3.2 Tendas 

Tendas, 5 x 5 m, estruturas metálicas e 
cobertura em lona. (serão locadas 4 tendas 
pelo período de 03 dias, para 03 eventos em 
locais distintos: São José dos Campos, 
Caçapava e Piracicaba 4 unidades 3 

3.3 Pulseiras 

Pulseiras de identificação personalizadas para 
staff (30), competidores (60), convidados e 
público, sendo 1.000 por etapa. 3000 unidades 1 

3.4 Faixas 

Produção/Impressão de 02 (duas) faixas de 60 
metros no total, que serão subdivididas de 
acordo com o local, em faixas de 1 metro de 
altura e 0,50 de largura. 60 metros 1 

3.5 Lona de Backdrop 02 (duas) lonas de Backdrop impressa 3x4m. 2 unidade 1 

3.6 

Equipamento de som e 
DJ. 

Aluguel de equipamento de som com mesa de 
som com 2 microfones sem fio, 2 caixas, 
pedestais, cabos e mesa de DJ ( 03 dias de 
evento por etapa x 03 etapas = 09 serviços) 1 serviço 9 

3.7 Gradil 

Aluguel de 50 gradis para demarcação de 
arena e controle do fluxo de pessoas (serão 
feitas três locações, sendo uma para cada 
etapa= 50 unidades x 9 dias) 50 unidades 3 

3.8 Box Truss 

Aluguel de box truss para backdrop 3x4m. 
(serão locadas 02 unidades por 09 dias, sendo 2 unidades 3 



03 dias por etapa nos seguintes locais: São 
José dos Campos, Caçapava e Piracicaba 

3.9 Transmissão online 

Serviço de transmissão online da competição 
por streaming, realizado por empresa 
especializada, com instalação de equipamento 
e roteador (serão 06 serviços, sendo 03 por 
etapa, com o valor de 8.000 / cada) 1 serviço 6 

3.10 Internet - Link dedicado 

Empresa especializada no fornecimento de 
internet, via fibra óptica, para link dedicado. 1 serviço 6 

3.11 

Ambulância de 
remoção 

Serviço de ambulância com médico e 
enfermeiro para realizar primeiros socorros 
durante os 09 dias, sendo 03 por evento: 1 
treino e 2 competições) 1 serviço 9 

3.12 UTI Móvel 

Realização de atendimento médico com 
remoção durante o período de competições (2 
dias) 1 serviço 6 

3.13 Transporte 

Locação de van executiva para deslocamento 
terrestre da equipe de produção/técnica 
(durante 09 dias, sendo 03 por evento) 1 serviço 6 

3.14 Frete e montagem 

Serviço de frete de estruturas com mão de 
obra para montagem e desmontagem 
estrutural como: gradil / Banheiro químico/ 
palco/ backdrop de premiação/ box truss e 
outros (06 diárias, sendo 02 dias por evento) 1 Diária 6 

3.15 Rádio comunicador 

Locação de 5 rádios comunicadores para 
equipe de organização e técnica, a fim de 
otimizar a comunicação entre os membros da 
equipe (5 unidades, locadas por 9 dias, sendo 
03 dias por etapa) - 5 unidades 9 

3.16 

Banheiro Químico 
Padrão 

Locação de banheiro químico para o público 
Padrão. (06 unidades, pelo período de 09 
dias, sendo 03 dias por etapa) 6 unidade 9 

3.17 

Banheiro Químico PNE 
(Adaptado) 

Locação de banheiro químico para o público 
PNE. (01 unidade, pelo período de 09 dias, 
sendo 03 dias por etapa) 1 unidade 9 

3.18 Locação de Espaço 

Locação de 01 (um) do espaço, em São José 
dos Campos, de 1000M2, para a realização do 
evento. 1 locação 3 

3.19 

Adesivação da área do 
evento 

Serviço de adesivação de da área do evento 
(referente a 03 locais) 1 serviço 3 

3.20 Arquibancada 

Arquibancada de 12,50m x 06 degraus e de 3, 
x 3,25 x h= 0,30m-0,60m guarda corpo em 
todo o perímetro (incluindo os custos 
operacionais de montagem) - (locação 3 
diárias/evento) 1 serviço 3 



3.21 Distribuição Elétrica 

Distribuição para os pontos de energia do 
evento, durante 3 dias para cada etapa. 1 serviço 3 

3.22 Gerador 

Locação de Grupo Geradores para gerar 
energia para o local de realização do evento, 
durante 3 dias em cada etapa. 1 serviço 6 

3.23 Hospedagem 

Hospedagem do staff: equipe de produção e 
técnica (15 pessoas, 3 diárias por etapa) 15 diárias 9 

4 
Alimentação e Hidratação 

4.1 Refeições Atletas 

Contratação de empresa especializada em 
alimentação para almoço e lanche de atletas 
durante os dias de competição (60 atletas por 
etapa) 180 refeição 3 

4.2 Refeições Staff 

Contratação de empresa especializada em 
alimentação para almoço e lanche da equipe 
de produção durante os dias de competição 
(30 pessoas por etapa) 90 refeição 3 

4.3 Água 

Fornecimento de copos de água 200ml para a 
hidratação dos atletas e equipe de produção, 
durante os dias de competição. (450 unidades 
por etapa) 94 caixas 3 

5 
Recursos Humanos 

5.1 Gestor Técnico 

Profissional responsável pela execução da 
parte técnica do projeto, conforme os 
regulamentos técnicos estabelecidos para 
este tipo de competição de rendimento, 
preservando assim a segurança do públicos e 
dos participantes da competição. (Obrigatório 
registro no CREF - Conselho Regional de 
Educação Física ou no CREA - Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia ) 1 meses 6 

5.2 Coordenador Geral 

Profissional responsável pelo planejamento 
geral do evento, estabelecerá as parcerias, o 
processo seletivo das contratações, 
formalização e gestão dos contratos 
estabelecidos para o projeto, processos de 
compras e pagamentos de fornecedores, 
cuidará do cronograma geral e de toda a 
documentação do projeto. 1 meses 6 

5.3 

Produtor Técnico e de 
Infraestrutura 

Profissional responsável pela produção do 
evento. Auxiliará o Gestor Técnico em todos 
os processos técnicos. Também auxiliará o 
Coordenador Geral, com a manutenção dos 
fornecedores. É o responsável pela montagem 1 meses 3 



da estrutura inerente às etapas (ítem 4). 
Auxilia a Comunicação, monitorando a 
aplicação de marcas e adesivação de toda a 
área dos espaços, preservando a divulgação e 
promoção do projeto. (1 mês de trabalho para 
cada etapa) 

5.4 Assistente técnico 

06 (seis) Assistentes técnicos da produção do 
evento. Realizarão os processos de 
inscrições, esclarecimentos de dúvidas dos 
participantes, acomodações se necessário, 
distribuição de materiais e outras atividades 
de suporte específicas para este tipo de 
competição. Também realizarão, em equipe e 
sob a monitoria do produtor técnico e de 
infraestrutura, a fiscalização e condução da 
montagem das estruturas inerentes aos 
eventos (ítem 4). Contratação via RPA. 6 serviços 3 

5.5 Diretor de Prova 

Diretor de prova para competição. 
Contratação via RPA. (2 dias por etapa) 1 serviço 6 

5.6 Coordenador de Notas 

Coordenador de notas para Competição. 
Contratação via RPA. (2 dias por etapa) 1 serviço 6 

5.7 Locução 

Locutores para apresentar e narrar o evento. 
Contratação via RPA. (2 dias por etapa) 2 serviço 6 

5.8 Juízes 

03 (Três) Juízes para competição esportiva. 
Contratação via RPA. (2 dias por etapa) 3 serviço 6 

5.9 Credenciadores 

Credenciador para público e staff. Contratação 
via RPA. (2 dias por etapa) 4 serviço 6 

5.10 Fisioterapeuta 

Fisioterapeutas para atendimento aos atletas. 
Contratação via RPA. (2 dias por etapa) 2 serviço 9 

5.11 Instrutores 

Instrutor para as clínicas de skate para o 
público. Contratação via RPA. (2 dias por 
etapa) 5 serviço 6 

5.12 Brigadistas 

Contratação de equipe para evitar situações 
de emergência (2 profissionais para 3 diárias) 2 serviço 9 

5.13 Segurança 

Contratação de serviço de equipe de 
segurança realizado por empresa 
especializada, visando proteção aos atletas, 
público e patrimônio do evento. (sendo por 
evento: 5 sexta / 10 sábado / 10 domingo = 25 
diárias por evento/ 200,00 cada segurança) 1 serviço 3 

5.14 Equipe de limpeza 

Contratação de equipe de limpeza, realizado 
por empresa especializada, com uma equipe 
de 4 pessoas. visando o bem estar dos 
atletas, público e patrimônio do evento. (sendo 
por evento: 2 sexta / 4 sábado / 4 domingo = 1 serviço 3 



10 diárias por evento/ 150,00 cada 
profissional) 

6 
Seguro 

6.1 Seguro 

Contratação de empresa especializada em 
cobertura de seguro para participantes e 
responsabilidade civil, por etapa. 1 serviço 3 

7 
Despesas Administrativas 

7.1 Assessoria Contábil 
Empresa responsável pela organização 
contábil geral e demais obrigações fiscais. 1 meses 6 

7.2 

Assessoria de 
Prestação de Contas 

Prestação de serviço especializado de 
assessoria de prestação de contas de projetos 
de lei de incentivo, visando estabelecer um 
trabalho de excelência. 1 serviço 3 

7.3 Assessoria Jurídica 

Consultoria jurídica para formulação e 
adequação de instrumentos jurídicos do início 
ao término do projeto. 1 meses 6 

 

 

 

Poá, 25 de Setembro de 2020 

 

 

Sandro Soares dos Santos - Presidente 

Associação Social Skate 


