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EDITAL CHAMAMENTO DE COTAÇÃO PRÉVIA DE ORÇAMENTOS 
 
A Federação Paulista de Desportos para Cegos divulga o presente edital para CHAMAMENTO DE 
SERVIÇOS e BENS para o Circuito Paulista de Esporte para Atletas com Deficiência, a ser 
realizado por meio da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. 

 

ITEM DESCRITIVO Qtd. Tipo Duração 

RECURSOS HUMANOS 

Coordenação 
atletismo 

Prestação de serviços responsável pela 
coordenação dos eventos da modalidade 
Atletismo 

1 pessoa 2 

Coordenação 
futebol de 5 

Prestação de serviços responsável pela 
coordenação dos eventos da modalidade 
Futebol de 5 

1 pessoa 3 

Coordenação 
goalball 

Prestação de serviços responsável pela 
coordenação dos eventos da modalidade 
Goalball 

1 pessoa 3 
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Coordenação 
judô 

Prestação de serviços responsável pela 
coordenação dos eventos da modalidade Judô 

1 pessoa 3 

Coordenação 
natação 

Prestação de serviços responsável pela 
coordenação dos eventos da modalidade 
Natação 

1 pessoa 2 

Coordenação 
staffs  

Prestação de serviços Responsável pela 
Coordenação de Staffs/apoio (serviços 
especializados em cada modalidade para todas 
as etapas dos eventos) 

1 pessoa 3 

Coordenação 
xadrez 

Prestação de serviços responsável pela 
coordenação dos eventos da modalidade 
Xadrez 

1 pessoa 3 
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Direção geral 
Prestação de serviço responsável pela direção 
geral do evento 

1 pessoa 3 

Diretor técnico 
Prestação de serviços Responsável pela 
organização esportiva do evento 

1 pessoa 3 

Encargos RPA Recolhimento encargos  1 taxa 1 

DIVULGAÇÃO / PROMOÇÃO  

Assessoria de 
Imprensa 

Contratação de serviço de divulgação e 
comunicação (1 serviço por etapa incluindo as 6 
modalidades) 

1 serviço 3 

Banners 
Banner para divulgação do evento (03 por 
modalidade)  

18 unidade 1 

Cartazes 
Cartaz para divulgação do evento (05 por 
modalidade) 

30 unidade 1 
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Design Gráfico 
Contratação de serviço de criação de arte por 
etapa (1 serviço por etapa incluindo as 6 
modalidades) 

1 serviço 3 

Faixas 
Faixas para divulgação do evento (03 por 
modalidade) 

18 unidade 1 

Filmagem e 
Edição - Vídeo 
Institucional 

Serviço de operador de câmera mais serviço de 
edição de vídeo (3 etapas) 

2 pessoa 3 

Fotografia 
Responsável pelo registro das imagens do 
evento (duração 03 etapas)  

2 pessoa 3 
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Lonas de 
backdrop e 
painel 

Comunicação visual de fundo de pódio e de 
painel de arena (01 Atletismo, 01 natação, 01 
para futebol de 5; judô e xadrez)   

3 unidade 1 

Lonas de gradil 

Comunicação visual nas grades de isolamento 
de regiões especificas de cada modalidade (10 
Atletismo, 10 natação, 10 Goalball, 05 Futebol 
de 5, 05 Judô e 05 Xadrez) 

45 unidade 1 

Website 
Website para divulgação e inscrição dos 
participantes (1 serviço por etapa incluindo as 6 
modalidades) 

1 serviços 3 

TRANSPORTE / LOCOMOÇÃO 
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Caminhão 
Locação de caminhão para transportar 
materiais como traves, tatames, etc para as 
etapas 

1 locação 3 

Van 
Locação de van para transporte de arbitros e 
coordenadores 

1 locação 3 

SERVIÇOS OPERACIONAIS  

Ambulância 
Contratação de serviço de ambulância 03 por 
etapa X 03 etapas = 1 pacote incluindo 1 UTI e 
2 Básicas por etapa) 

1 serviço 3 

Árbitros futebol 
de 5 

contratação de arbitros especializados para a 
modalidade Futebol de 5 

5 serviço 3 

Árbitros goalball 
contratação de arbitros especializados para a 
modalidade Goalball (11 árbitros por quadra x 2 
quadras x dois dias) por etapa 

44 serviço 3 
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Arbitros judô 
contratação de arbitros especializados para a 
modalidade Judô 

5 serviço 3 

Árbitros xadrez 
contratação de arbitros especializados para a 
modalidade Xadrez 

2 serviço 3 

Bombeiros 
Contratação de serviço de bombeiros e Salva 
vidas 

9 serviço 3 

Equipe de 
limpeza 

Contratação de pessoal de limpeza 10 pessoa 3 

HOSPEDAGEM / ALIMENTAÇÃO 

Água Água para os participantes (média por etapa)  2000 unidade 3 

Refeição para as 
equipes de 
arbitragem e 
organizadores  

Refeição para as equipes de arbitragem e 
organização, para as 03 etapas. 

100 unidade 3 

MATERIAL DE CONSUMO ESPORTIVO  
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Camisetas 
Confecção de camisetas em poliamida/dry com 
estampa em 2 cores para a organização as 6 
modalidades) 

100 unidade 1 

Medalhas para 
Participantes 

Confecção de medalha molde personalizado 
com fita estampada por sublimação (Número de 
participantes = 450 - Atletismo "X 02 etapas"; 
350 - Natação "X 02 etapas"; 81 - Goalball; 39 - 
Futebol de 5; 56 - Judô "X 03 etapas"; 08 - 
Xadrez "X 03 etapas")  

956 unidade 2 
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Troféus 

Confecção de troféus em molde personalizado 
para premiação dos 3 primeiros colocados 
masculino e feminino, para cada modalidade, 
mais  autoridades e patrocinadores 

25 unidade 1 

MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE 

Arbitragem 
eletronica 

locação de arbitragem eletronica (arbitros + 
equipamentos + serviço técnicos) para natação 
e atletismo, para duas etapas.  
Equipamento de Foto  finish, 
incluindo  transporte, montagem, 
desmontagem  e operação dos equipamentos. 
Material de Secretária – papel, lápis, caneta, 
prancheta, sulfite, computador, impressora, 
súmulas, equipamento de som, etc. 
1 Balança para pesagem de peso, disco, dardo 
e martelo, 12 bastão de revezamento de 
alumínio, 8 Bloco de partida de aço, 2 Sarrafo 
para salto à altura, 2 Sarrafo para salto com 
vara, 1 Poste para salto à altura, 1 Poste para 
salto com vara, 1 Conjunto de Obstáculos, 
Conjunto Oficial de barreiras - 80 peças, 1 
Colchão para salto com vara, incluindo 
cobertura, 2 Dardos de atletismo para 
lançamento, 600 gramas, 2 Dardos de atletismo 
para lançamento, 700 gramas, 2 Discos de fibra 
de 750g, 2 Discos de fibra de 1 kg, 2 Martelos 
de aço 4kg, 2 Martelos de aço de 5kg, 2 pesos 
de 3kg, 2 pesos de 5kg, 2 Trenas de fibra de 
vidro 100m com empunhadura, 2 Trenas de 
fibra de vidro 20m com empunhadura, 2 Trenas 
de fibra de vidro 30m com empunhadura, 2 
Trenas de fibra de vidro 50m com 
empunhadura. 

2 locação 2 
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Backdrop 
Estrutura metálica para suporte de lona de 
fundo de palco e painel.  

3 locação 3 

Pódio 
Locação de estrutura de madeira para 
premiação dos 3 vencedores 

1 locação 3 
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Rádio para o 
Evento  

Rádios para transmitir informações entre os 
coordenadores do evento  

10 locação 3 

Tendas em Lona  
Locação de tendas para as modalidades 
atletismo (4 tendas, duas etapas)  

4 locação 2 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
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Serviços 
combinados de 
escritório e apoio 
administrativo 

Prestação de serviços responsável pelo 
controle (enviar e receber) de toda a 
documentação do projeto; pelo contato e 
contratação de fornecedores cujos produtos 
serão adquiridos para as atividades do projeto; 
preparação de ofícios e encaminhamentos junto 
ao estado; serviços de digitação em geral; além 
de tirar eventuais dúvidas dos profissionais em 
âmbito administrativo por etapa 

1 serviço 3 

Serviços 
contábeis 

Contratação de serviço de contabilidade por 
etapa 

1 serviço 3 

Serviços jurídicos Contratação de serviço de advocacia por etapa   1 serviço 3 

 
 
Submissão: 
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Os interessados deverão enviar proposta orçamentária, informando no assunto, SERVIÇOS e 
ou BENS, única e exclusivamente, para o e-mail: fpdc@fpdc.org.br, no período que compreende 
das 00h00 do dia 10 de setembro até às 23h59 do dia 31 de outubro de 2018. Em atendimento 
a Resolução SELJ ns 10, de 28 de março de 2017.  
 
Somente poderão se candidatar as empresas que apresentarem:  
• À Federação Paulista de Desportos para Cegos (FPDC) e ao PRESIDENTE da Associação 
(Robson Ponobianco);  
• Identificação da Empresa, com nome ou razão social, se possível papel timbrado;  

• CNPJ;  

• Endereço completo, telefone, e-mail (conforme INSCRIÇÃO DO CNPJ);  

• Descrição completa e detalhada do serviço (CONFORME ALÍNEAS ACIMA);  

• Valor discriminado unitário e valor total de CADA item;  

• Nome do responsável pelas informações bem como sua ASSINATURA;  

• Cartão de CNPJ contendo o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Económicas) de 
acordo com a atividade proposta;  

• Assinar. 
 
Após o processo licitatório, haverá uma prévia avaliação dos valores dos orçamentos 
recebidos, e será utilizado o menor valor recebido e que o material se enquadre nas 
especificações descritas acima.  


