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CHAMAMENTO DE PREÇO 
COTAÇÃO DE PREÇO N° 01/2022 

TIPO: MENOR PREÇO 
 
O Instituto Cidadania Através do Esporte- CADES, inscrita sob o CNPJ n°09.359.439/0001-80, denominado CONTRATANTE, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar a cotação prévia de preço, com objetivo de obtenção de MENOR PREÇO, para a contratação dos serviços e aquisição dos 
itens na tabela abaixo relacionados. 
OBJETIVO 
Contratação dos serviços e aquisição dos itens na tabela relacionados; 
JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
Atender as necessidades materiais e humanas do Projeto Jogos de rebatidas na escola. 
CONDIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO 
Poderão participar todas as pessoas Jurídicas cujos códigos de atividade (CNAE) estejam exatamente enquadrados na referida ação que desejam atender. 
Além disso, serão necessárias as apresentações das seguintes certidões: 
- CADIN SP- Cadastro Informativo de Débitos Não Quitados; 
- SINTEGRA; 
- Consulta do CNPJ e sítio eletrônico da Receita Federal. 
Poderão participar todas as pessoas Físicas, desde que com a apresentação de: 
- Currículo, como atestado de aptidão para desenvolvimento da ação proposta; 
- Cópia simples do documento de identificação; 
- Para profissionais de Educação Física, cópia do CREF, devendo este, estar dentro da validade; 
- Consulta do CPF em sítio eletrônico da Receita Federal. 
 
AS PROPOSTAS DEVERÃO CONTER: 
- Plena identificação do fornecedor, com nome, CNPJ, razão social, em papel timbrado; 
- Endereço completo, telefone e e-mail; 
- Descrição completa e detalhada do bem ou serviço; 
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- Valor descriminado de cada item e valor total; 
- Assinatura e nome do responsável pelas informações; 
- Prazo de pagamento; 
- Prazo de validade de 60 dias; 
- Deverão estar endereçados à Ana Cristina Amaro, Presidente; 
Todas as propostas deverão ser encaminhadas com as documentações solicitadas para o e-mail: anacristina@institutocades.com.br; 
O prazo para o recebimento de propostas respeitará os limites mínimos de 05 dias para a aquisição ou locação de bens, e 15 dias para a contratação de 
serviços, a serem contados da data de publicação. 
DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
Serão classificadas as propostas que apresentarem menor preço dentre as interessadas. No caso de empate entre duas ou mais propostas, será enviado 
novo comunicado solicitando novas propostas. 
 
O resultado da avaliação das propostas será dirigido às vencedoras via e-mail. 
 
No caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail: anacristina@institutocades.com.br. 
 

São Paulo, 14 de janeiro de 2022. 
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1 RECURSOS HUMANOS  Descrição  Qtd  Unid Duração 

1.1 AUXILIAR TÉCNICO  Contratação RPA. Auxiliar o professor em suas atividades, controle disciplinar, 
chamada e preparação de material. (3 aux x 8 dias). 

24 diárias 1 

1.2 COORDENADOR TÉCNICO  Contratação pessoa jurídica. Responsavel por todo o acompanhamento  
técnico e pedagógico, material a ser apresentado e capacitação. (01 
profissional x 02 meses).       

1 Mês 2 

1.3 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA Contratação RPA. Função de ministrar as clínicas nas etapas. (03 Professores x 
08 dias). 

24 diárias 1 

2.1 CAMISA POLO PROFISSIONAIS Camisa Pólo Masculina em microfibra para utilização em viagens, treinamentos 
e competições.  

14 Unidade 1 

2.2 CAMISETA PARTICIPANTES Camiseta confeccionada em malha com silk em cores frente e costas. (Estas 
camisetas serão os uniformes dos participantes sendo: 1600 crianças - 400 por 
escola x 04 escolas= 1600 camisetas).  

1600 Unidade 1 

3.1 ALIMENTAÇÃO Refeições completa para a equipe realizadora (07 pessoas x 02 refeições x 08 
dias=  112 refeições). 

112 Unidade 1 

3.2 HOSPEDAGEM Hospedagem em quarto duplo com café da manhã, em hotel de no mínimo 03 
estrelas. (04 quartos x 08 diárias= 32 diárias). 

32 Diárias 1 

4.1 LOCAÇÃO DE VANS Locação de 02 Vans com franquia de rodagem de até 300k por dia  , sendo uma 
para transporte da equipe e outra para transporte do material esportivo, 
uniformes e comunicação do projeto. (08 diárias x 02 vans). 

16 Diárias 1 

5 MATERIAL ESPORTIVO         

5.1 Bola de espuma Bolas de espuma para iniciação esportiva. 80 unidade 1 

5.2 Bolas 25% de pressão Bolas com pressão reduzida para a prática de iniciação esportiva. 120 unidade 1 

5.3 Cones 23cm Cones plásticos para iniciação esportiva. 48 unidade 1 

5.4 Petecas Petecas Em borracha e plástico para a prática de iniciação da modalidade. 64 unidade 1 

5.5 Raquete de beach tênis Raquete confeccionada em madeira/carbono 50X25. 16 unidade 1 
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5.6 Raquetes em alúminio badminton Raquete encordoada para iniciação em Badminton, de cabo em aço e cabeça 
de alumínio, com peso de 95g encordoada. 

24 unidade 1 

5.7 Raquetes juvenis/infantis Raquetes de tamanhos diversos para iniciação esportiva. 24 unidade 1 

5.8 Rede desmontavel Redes com até 6m de comprimento para adaptações de modalidades 
esportivas. 

4 unidade 1 

6.1 Placas de comunicação  Placa em lona em vinil, com 2,00 x 0,80metros, em impressão digital, com 
acabamento e estrutura tubular de metal leve ou madeira.  

4 Unidade 1 

1 SERVIÇOS DE TERCEIROS         

1.1 ASSESSORIA CONTÁBIL Assessoria contábil responsável pelos recolhimentos fiscais e demais 
tributações, inclusive de folha de pagamentos, validação de planilhas 
financeiras, sempre executados dentro dos princípios estabelecidos pela Lei 
Paulista de Incentivo ao Esporte.  

1 Serviço 2 

1.2 DESENVOLVIMENTO ID VISUAL Serviço de desenvolvimento de identidade visual do projeto: logotipo, 
papelaria, peças  de merchandising e uniformes. Aplicação de marca de 
patrocinadores, parceiros, LPIE. 

1 serviço 1 

 


