
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS E 
CONTRATAÇÃO PARA O PROJETO 

 
 

EDITAL Nº 02-2020 
 
INSTITUTO INCENTIVAR ESPORTE E CULTURA, devidamente constituída e existente de 
acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Rua Filipe de Gusmão 57, 
Bairro Pinheiros, CEP 05441-100, São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
19.961.707/0001-92, neste ato devidamente representada por seu presidente Paulo Chaim 
Fernandes Pontes, brasileiro, publicitário, portador da cédula de identidade RG nº 34.258.232-0, 
inscrito no CPF/MF sob nº 358.257.058-48, declara que está aberto do dia 30/09/2020 a 
14/10/2020 o presente Chamamento Público para cotação de preços e contratação dos itens de 
AQUISIÇÃO e de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS para o ÁGUAS DE GAIA, por meio dos 
benefícios da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte da Secretaria de Esporte do Estado de São 
Paulo, 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: contato@institutoincentivar.com.br 
- 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 
Etapa I - Atividades Fim 

1 Criação e Divulgação 

1.1 Identidade visual 
Serviço de criação e edição de logotipia, 

identidade visual e artes finais de todas as 
peças de divulgação e materiais do projeto. 

1 serviço 1 

1.2 Windflag 

Confecção de banner modelo windflag em 
tecido 4m com haste e base móvel. 6 

banners por núcleo para a sinalização de 
entrada e saída do local das aulas e 
divulgação dos logos de patrocínio e 

realização(impressão 4 cores). 

6 peça 2 

1.3 Adesivos 

Produção de adesivo vinílico 4 cores, corte 
especial para reprodução dos logos do 

projeto no tamanho médio de 20x20cm para 
aplicação nos materiais, equipamentos e 
distribuição à alunas. Memória de cálculo: 
Mais de 3 adesivos diferentes para cada 

aluna e equipamento, por cidade do projeto. 

600 peça 2 

1.4 Site 
Criação e programação de LandingPage 

(site) do projeto social com hospedagem e 
manutenção para 6 meses. 

1 serviço 1 

2 Comunicação         

2.1 Produção Fotográfica 

Serviço de captação e tratamento de 
imagens fotográficas em solo e em água de 
cada ação em cada núcleo do projeto. 1 
profissional fotogrático em 1 diária por mês 
em cada uma das duas cidades. Total de 12 
diárias de serviço para o projeto. 

2 serviço 9 

2.2 Produção Videográfica Serviço captação e edição de imagens em 
vídeo + finalização de edições de cada ação 2 serviço 1 



do projeto que acontecerá em uma cidade 
escolhida. Sendo de até 2 diárias de 
captação de vídeo com possibilidade de 
filmar dentro da água e de até 2 edições de 
vídeo por cidade. 1 serviço por núcleo. 

2.3 Assessoria de imprensa 
Serviço de assessoria de imprensa para 
divulgação gerenciamento de mídia do 
projeto social por 6 meses. 

1 serviço 9 

2.4 Redes Sociais 
Serviço de manutenção e produção de 
conteúdo das redes sociais do projeto por 6 
meses. Principal canal de conexão com os 
públicos do projeto. 

1 serviço 9 

3 Materiais esportivos      

3.1 Prancha de Surfe - Aluna 

Locação de 10 pranchas Funboard (shape = 
7"2) com leash, quilha que serão utilizadas 
pelas alunas durante todo o mês do projeto 
nos dois núcleos. Incluso manutenção e 
armazenamento. 

10 peça 9 

3.2 Prancha de 
StandUpPadle - Aluna 

Locação de 10 pranchas Stand Up Paddle 
com remo, leash e quilha, que serão 
utilizadas pelas alunas durante todo o mês 
do projeto nos dois núcleos. Incluso 
manutenção e armazenamento. 

10 peça 9 

3.3 Coletes 
Colete de Segurança (Salva-Vidas) em nylon 
para as práticas durante as Clínicas de 
Treinamento, ajustável. 

15 peça 2 

4 Material de consumo      

4.1 Protetor solar Protetor solar profisisonal FPS 60 2,0L. Uso 
de 2 unidades por mês.  2 unidade 9 

4.2 Alcool em Gel 
Álcool Gel Higienizador de Mãos 
Coperalcool 70% 400g. Uso de 8 unidades 
por mês. 

8 unidade 9 

4.3 Parafina de Surfe Parafina para surfe. 5 barras para cada 
núcleo por mês. 10 peça 9 

4.4 Tenda Compra de tendas sanfonadas, tamanho de 
3x3m com estrutura metálica e lona PVC. 2 peça 2 

4.5 Cooler 
Compra de cooler, em polipropileno, 
capacidade 30 litros. para refrigeração da 
hidratação. 

3 peça 2 

5 Uniformes      

5.1 Lycra 

Produção de Camisas de lycras com 
proteção UV com personalização para 
prática esportiva. Memória de cálculo: 450 
para alunas, 30 para os prestadores de 
serviços e 30 para a reposição. 

510 peça 1 

5.2 Camisetas Comissão 
Técnica 

Produção de camisetas Dry Fit Feminina 
para utilização em treinamentos. com silk 4 
cores, frente e verso. Quantidades: 5 
camisetas para cada uma das 8 pessoas da 
equipe técnica por núcleo(2). 

40 peça 2 

5.3 Bonés Comissão Técnica 
Produção de bonés personalizados para 
identificação e proteção UV. Quantidades: 1 
boné para cada uma das 8 pessoas da 
equipe técnica por núcleo(2). 

8 peça 2 

6 Serviços Operacionais      

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

10 diárias 9 

6.2 Coordenação técnica Serviços profissionais de coordenação 
técnica geral de todas as etapas do projeto. 1 mensal 9 

6.3 Clínicas de Educação 
ambiental 

Prestação de serviços que oferece aulas de 
educação ambiental com profissionais em 
palestras de conscientização, reutilização de 
materiais e preservação ambiental. Equipe 
local com 3 membros composto por um 
profissional técnico de reciclagem, uma 

10 diárias 9 



pedagoga e uma engenheira ambietal. Valor 
por diária de aulas. 

6.4 Clínicas de Surfe 

Prestação de serviços que oferece aulas de 
Surfe e Stand Up Paddle com atletas 
experientes das modalidades. Equipe local 
com 5 membros composto por duas 
instrutoras de surfe, instrutora de Stand Up 
Paddle e duas monitoras. Equipe necessária 
para o atendimento de 15 alunas. Valor por 
diária de atendimento. 

20 diárias 9 

7 Alimentação      

7.1 Hidratação 
Fornecimento de copos de água 200ml para 
distribuição nas vivências. Média de 3 copos 
por pessoa. Média de 20 pessoas por dia em 
20 diárias por mês. 

1200 copo/mês 9 

7.2 Alimentação: Café da 
Manhã 

Kit Lanches preparados para o café da 
manhã de recepção das participantes. 
Sendo 15 participantes e 5 pessoas da 
equipe técnica. Kit lanhe contendo 
sanduíche e fruta.  

400 refeição/mês 9 

7.3 Alimentação: Almoço 

Fornecimento de refeição completa com 
bebida para todas as participantes. Sendo 
15 participantes e 5 pessoas da equipe 
técnica. Média de 20 pessoas por dia no 
total em 20 diárias por mês. 

400 refeição/mês 9 

8 Seguro      

8.1 Seguro contra acidentes 
pessoas 

Seguro contra acidentes pessoas para as 
alunas participantes do projeto.  150 mês 9 

 
 

  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 Contábil Empresa responsável pela organização 
contábil geral e demais obrigações fiscais. 1 serviço 9 

1.2 Assessoria de Prestação 
de Contas 

Prestação de serviço especializado de 
assessoria de prestação de contas, 
consultoria e acompanhamento de projetos 
de lei de incentivo. 

1 serviço 9 

1.3 Produção executiva 
Prestação de serviços responsável pelos 
pagamentos de despesas, organização da 
documentação e atendimento aos 
fornecedores, apoiadores e patrocinadores. 

1 serviço 9 

 
 

São Paulo, 30 de setembro de 2020. 
 

Presidente, Srº Paulo Chaim Fernandes Pontes. 
Instituto Incentivar Esporte e Cultura 


