Pré- Atletismo na Educação Infantil
O Instituto Cidadania Através do Esporte, associação privada, inscrita no CNPJ nº
09.359.439/0001-80, estabelecida na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Pedroso de Alvarenga, nº 85, conjunto 44, Bairro Itaim Bibi, CEP 04531-010, obteve aprovação
de seu Projeto Educacional intitulado Pré-Atletismo na Educação Infantil com formalização do
Termo de Fomento N° 067/2021, assinado 01/12/2021, com o Estado de São Paulo por
intermédio da Secretaria de Esportes do Estado. Assim sendo, abre a oportunidade para
empresas e prestadores de serviço participem 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 o Instituto Cidadania
Através do Esporte, associação privada, inscrita no CNPJ nº 09.359.439/0001-80, estabelecida
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Fica estabelecido o prazo de 06 (seis) dias entre 21/12/2021 a 27/12/2021 para apresentação
de propostas para:

RECURSOS HUMANOS
AUXILIAR TÉCNICO

COORDENADOR
TÉCNICO PEDAGÓGICO

PROFESSOR

Perfil
Contratação CLT. Oferece suporte humano para 1
aplicação dos exercícios pelo professor de atletismo.
20 horas semanais. (01 profissional x 12 meses).
Contratação CLT. Responsavel por todo o 1
acompanhamento técnico e pedagógico, material a
ser apresentado.Interlocução com Diretoria da
Escola Núcleo e Secretaria de Educaçãode Mauá. 24
horas semanais (01 profissional x 12 meses).
Contratação CLT. Responsavel pela aplicação do 1
conteúdo
programático
desenvolvido
pelo
coordenador técnico . 20 horas semanais (01
profissional x 12 meses).
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UNIFORME
CAMISA POLO PROFISSIONAIS

CAMISETA PARTICIPANTES

MATERIAL DE CONSUMO/ ESPORTIVO
KIT MINI ATLETISMO

Camiseta polo
confeccionada em algodão
com aplicação de marca em
cores na frente e nas costas.
(Uniforme equipe de
trabalho - 05 camisas polo x
03 profissionais = 15
unidades).
Camiseta confeccionada em
malha com silk em cores
frente e costas. (Estas
camisetas serão os
uniformes dos participantes.
(02 camisetas X 440 crianças
= 880 camisetas).

15

Unidade

880

Unidade

Kit Mini Atletismo certificado 1
pela Confederação Brasileira
de Atletismo com a chancela
da IAAF.

DIVULGAÇÃO
DESENVOLVIMENTO
VISUAL

Unidade

ID Serviço de desenvolvimento de identidade visual 1
do projeto: logotipo, papelaria, peças
de
merchandising e uniformes.
PLACA
LATERAL
DE Placa lateral com medidas 2m X 0,8m, para 2
QUADRA
identificação do projeto, divulgação de parceiros e
patrocinadores.
FAIXAS DE DIVULGAÇÃO
Faixa de divulgação de 5 X 0,7 metros com ilhos e 1
cordas. Confeccionada em lona de vinil e com
impressão 4 cores.

ASSESSORIA CONTÁBIL

Assessoria
e 1
consultoria contábil
para execução do
projeto dentro das
premissas previstas
na
legislação
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serviço

Unidade

Unidades

Serviço

nacional, de acordo
com o orçamento
final do projeto.
ASSESSORIA JURÍDICA
Serviço de Jurídicos 1
Especializados.
PLATAFORMA
ELETRÔNICA
PARA Manutenção
de 1
TRANSPARÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS
prestação de contas
na
internet,
conforme
determinação legal,
para visualização de
qualquer
interessado.
GERENTE ADMINISTRATIVO
Atuará no preparo e 1
compilação
da
documentação
correspondente a
legislação vigente,
posterior prestação
de
contas
e
transparência.
Contratação Pessoa
Jurídica.

Serviço
Serviço

Serviço

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. As propostas
devem ser digitalizadas e enviadas no e-mail: contato@institutocades.com.br até o dia
27/12/2021 às 10h.

Os interessados deverão enviar curriculum e orçamento para o endereço de e-mail acima
citado.
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.
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: 11 29257144
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