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EDITAL DE COTAÇÃO DE PREÇOS 
 
 
São Paulo, 10 de outubro de 2017 
 
 
Objetivo: o presente edital tem por objetivo cotação de preços para apresentação de Projeto de Lei Paulista 
de Incentivo ao Esporte para realização do Desafio E-Sports Brasil. 
 
 
Desafio ESports: O “DESAFIO E-SPORTS BRASIL” tem por objetivo unificar a emoção de competir com 
pessoas de todo o país através de um jogo eletrônico. Pessoas irão conhecer pessoas, podem iniciar uma 
carreira profissional esportiva ou até mesmo se divertir como entusiasta de esportes eletrônicos que cresce 
a cada mês não só no Brasil mas em todo o mundo. 
 
Duração: 6 meses 
 
Total de Envolvidos: diretamente 320 atletas / indiretamente 5000 pessoas 
 
Procedimento: as empresas interessadas em prestar o serviço deverão, até o dia 26 de Outubro, enviar 
orçamento em papel timbrado, com CNPJ, Razão Social, Endereço Completo, identificação do responsável 
pelo orçamento, direcionado ao Presidente da A.A.A.Getúlio Vargas - Felipe Longato Santos, referente ao 
Projeto Jacaré Social, respeitando as descrições e quantidades constantes na planilha abaixo. O orçamento 
deverá ser enviado por e-mail (atleticagvincentivados@gmail.com), digitalizado e assinado, anexando o 
Cartão de CNPJ, bem como enviado em via física, para a sede da A.A.A. Getúlio Vargas na Av. Nove de 
Julho – nº 2029 – 1º andar - CEP: 01313-902 – Bela Vista - São Paulo/SP A/C Coordenador de Projetos. 
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Item Ação Descrição das Ações Qt
d 

Unid D
ur
aç
ão 

1.1 Coordenador de E-
Sports 

Contratação serviços de profissional para 
coordenação e supervisão de todo o projeto. 

1 Pessoa 3 

1.2 Moderador Online Contratação de serviços para moderação da etapa 
online da competição. 

1 Pessoa 2 

1.3 Arbitragem Contratação 02 árbitros para moderação do evento 
presencial 

1 Pessoa 2 

2.1 Palco Montagem de grande palco no Ginásio (minimo de 
20metros quadrados) para receber estrutura de 
competição 

1 unid 1 

2.2 Marcenaria Construção das bancadas de jogadores, 
arbitragem, narradores em estrutura tematizada 
para realização das fases finais da competição 

1 unid 1 

2.4 Cenografia Cenografia de espaço, mantendo ginásio escuro 
por meio de fechamento de tecido apropriado 

1 unid 1 

2.5 Iluminação Iluminação especial pois o local do evento será 
mantido no escuro para melhor desempenho dos 
atletas 

1 unid 1 

2.6 Sonorização Sonorização para o evento 1 unid 2 

2.7 Painel de Led Locação de Painel de led (mínimo 20m²) para 
visualização pelo público para os dias das finais 

1 unid 1 

2.8 Licença de Uso - Game Licença de uso jogo Skydome para utilização no 
campeonato 

1 unid 1 

2.9 Sistema e 
Equipamentos de 
Streaming 

Sistema de webcams e áudio para transmissão 
online das finais 

1 unid 2 

2.10 Internet Internet dedicada para transmissão online das 1 unid 1 
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finais 

2.11 Computadores / 
Servidores / Periféricos 

10 computadores gamers (08 + 02 reservas) / 04 
Servidores (02 + 02 reservas) para os dois dias de 
eventos 

1 unid 1 

2.12 Rede Lógica  Sistema de rede lógica para ligação entre os 
computadores e servidores 

1 unid 1 

2.13 Gerador Locação gerador 150KVA por 02 dias 1 unid 2 

2.14 Unifilas Locação de equipamentos para organização de 
filas 

1 unid 2 

2.15 Cadeiras Gamers Locação de Cadeiras gamers para competidores 8 unid 2 

2.16 Cadeiras Locação de Cadeiras pláticas para acomodação de 
público em geral 

30
0 

Unid 2 

2.17 Narrador Narrador para Profisisonal para as finais 1 Unid 2 

2.18 Comentarisa Comentarista Profisisonal para as finais 1 Unid 2 

2.19 DJ Abertura, intervalos, encerramento das finais 1 Unid 2 

2.20 Promotoras Equipe de promotoras para receber participantes, 
direcionar competidores para palco 12 por dia de 
evento 

12 Unid 2 

2.20 Carregadores Equipe de carregadores para os dois dias de 
eventos 

6 Unid 2 

2.21 Bombeiro Equipe de Brigadista  com extintores - 02 Bombeiro 
por dia 

1 Serviço 2 

2.22 Equipe de Segurança Equipe de segurança com 12 profissionais por dia 1 Serviço 2 

2.23 Equipe de Limpeza Equipe de Limpeza para 02 dias de evento 1 Serviço 2 

3.1 Lanches Evento Fornecimento de um lanche composto por um suco 
em caixinha,uma barra de cereal e uma fruta da 
época para consumo nos dias de finais.  A 
memória de calculo é a seguinte : 32 Participantes 
+ 40staff    

72 Unid 2 
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4.1 Camisetas para Etapas 
Presencias 

Camiseta com logo para os competidores 
classificados para etapa presencial - 8 times X 4 
membros 

32 Unid 1 

4.2 Camiseta Staff Camisetas em malha de algodão para Staff nos 02 
dias de evento 

40 Unid 1 

4.3 Troféus Troféu Campeão 1 Unid 1 

4.4 Troféus Troféu Vice Campeão 1 Unid 1 

4.5 Medalhas Medalhas Primeiro e Segundo Colocados 8 Unid 1 

4.6 Canecas Canecas personalizadas da competição para os 
finalistas 

32 Unid 1 

5.1 Backdrop BackDrop em Lona 5X2,5m para uso no evento 
final 

1 unid 1 

5.2 Foto e Filmagem Contratação e empresa para registro fotográfico e 
filmográfico dos dois dias de finais para 
repercussão com entrega de 02 Vts: 60s e 120s. 

1 serviços 1 

1.1 Assessoria Contábil Contratação de pessoa jurídica que terá como 
atribuição cumpri as determinações da Resolução 
SELJ nº 02 de 08 de janeiro de 2014, ou aquela 
que vier a substitui lá. O prestador de serviços terá 
como atribuição compor o conjunto de provas 
exigidos na prestação de contas e que são 
compostos pelo - Relatório de Realização do 
Objeto que é subdividido em Anexo 1 e 
Relatório das Atividades e a Prestação de 
Contas Financeira. Para cumprimento das 
exigências, o supervisor de prestação de contas 
deverá acompanhar a extração das notas fiscais e 
emissão dos recibos de quitação, controlar a conta 
corrente e de aplicação financeira conferindo 
mensalmente os extratos bancários. Instruir as 
planilhas de prestação de contas lançando as 
informações pertinentes e encaminha-las para 
análise e assinatura do contador e do presidente 
da entidade, tanto na prestação de contas parcial 

1 serviços 6 
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como na prestação de contas de encerramento. 
Manter sob sua guarda os documentos coletados 
ao longo da execução do projeto devendo arquiva-
los de forma ordenada. Auxiliar o coordenador de 
esporte nos desembolsos do projeto conforme 
planilha de Cronograma de desembolso, verificar a 
idoneidade dos fornecedores e prestadores de 
serviços, obtendo as certidões exigidas pela LPIE. 
Formatar o processo de prestação de contas e 
auxiliar na elaboração dos relatórios de atividades 
e relatórios circunstanciados. Este serviço será 
contratado por um período de 12 meses. 

1.2 Assessoria de 
Imprensa 

Divulgação do torneio e do Patrocinador 1 serviços 6 

1.3 Elaboração do Plano 
de Mídia 

Contratação de profissional para elaborar plano de 
comunicação visual do evento 

1 serviços 1 

1.4 Assessoria Jurídica Pessoa juridica contratada para suporte nas 
demandas jurídicas pertinente a realização do 
projeto. Este profissional será contratado por 6 
meses, conforme legislação vigente. 

1 serviços 6 

1 Serviço de produção e 
elaboração do projeto. 

  1 serviços 1 

1 Captação   1 serviços 1 

 
	
 
	
 

 
 


