ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA
GETULIO VARGAS
EDITAL DE COTAÇÃO DE PREÇOS

São Paulo, 10 de outubro de 2017

Objetivo: o presente edital tem por objetivo cotação de preços par apresentação de Projeto de Lei Paulista
de Incentivo ao Esporte para realização do Jacaré Social.

Jacaré Social: Programa Esportivo incentivando o voluntariado de universitários e a inclusão social através
do esporte para crianças e jovens.
Duração: 12 meses
Total de Envolvidos: 5000 alunos e membros da comunidade aproximadamente
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.

Av. Nove de Julho – nº 2029 – 1º andar
CEP: 01313-902 – Bela Vista
São Paulo/SP – Tel: 3799 7834
atleticagvincentivados@gmail.com

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA
GETULIO VARGAS

Item

Ação

Descrição das Ações

Qtd

Unid

Duração

1.1

Professor de
Educação Física

Contratação de Professor para Treinamento funcional. Este profisional terá
como função ministrar aulas de treinamento funcional para os alunos. A jornada
semanal de trabalho será de 12 horas. A contratação será pelo regime de
pessoa juridica por um perido de 11 meses.

2

Pessoa

11

1.2

Técnico Xadrez

Contratação de tecnico para a modalidade de Xadrez masculino e feminino.
Este profisional terá como função ministrar treinamentos e acompanhar as
equipes em eventos. A jornada semanal de trabalho será de 4 horas. A
contratação será pelo regime de pessoa juridica por um perido de 11 meses.

1

Pessoa

11

1.3

Técnico de Voleibol
masculino e feminino

Contratação de Professor para as modalidades de Voleibol masculino, Voleibol
feminino. Este profisional terá como função ministrar treinamentos e
acompanhar as equipes em eventos. A jornada semanal de trabalho será de 4
horas. A contratação será pelo regime de pessoa juridica por um perido de 11
meses.

2

Pessoa

11

1.4

Técnico de futebol de
campo

Contratação de tecnico para a modalidade de futebol de campo. Este profisional
terá como função ministrar treinamentos e acompanhar as equipes em eventos.
A jornada semanal de trabalho será de 02 horas. A contratação será pelo regime
de pessoa juridica por um perido de 11 meses.

1

Pessoa

11
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1.5

Técnico de Tênis
feminino e masculino

Contratação de Professor para as modalidades de Tênis masculino, Tênis
feminino. Este profisional terá como função ministrar treinamentos e
acompanhar as equipes em eventos. A jornada semanal de trabalho será de 2
horas. A contratação será pelo regime de pessoa juridica por um perido de 11
meses.

2

Pessoa

11

1.6

Técnico de Rugby

Contratação de Professor para a modalidade de, Rugby. Este profisional terá
como função ministrar treinamentos e acompanhar as equipes em eventos. A
jornada semanal de trabalho será de 4 horas. A contratação será pelo regime de
pessoa juridica por um perido de 11 meses.

1

Pessoa

11

1.7

Técnico de Futsal
masculino

Contratação de tecnico para a modalidade de futsal masculino. Este profisional
terá como função ministrar treinamentos e acompanhar as equipes em eventos.
A jornada semanal de trabalho será de 3,5 horas. A contratação será pelo
regime de pessoa juridica por um perido de 11 meses.

1

Pessoa

11

1.8

Tecnico de Jiu - Jitsu

Contratação de tecnico para a modalidade de Jiu - Jitsu. Este profisional terá
como função ministrar treinamentos e acompanhar as equipes em eventos. A
jornada semanal de trabalho será de 02 horas. A contratação será pelo regime
de pessoa juridica por um perido de 11 meses.

1

Pessoa

11
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1.9

Técnico Handebol
masculino e Futsal
feminino

Contratação de Professor para as modalidades de Handebol masculino, Futsal
feminino. Este profisional terá como função ministrar treinamentos e
acompanhar as equipes em eventos. A jornada semanal de trabalho será de 4
horas. A contratação será pelo regime de pessoa juridica por um perido de 11
meses.

2

Pessoa

11

1.10

Técnico de Handebol
feminino

Contratação de tecnico para a modalidade de Handebol feminino. Este
profisional terá como função ministrar treinamentos e acompanhar as equipes
em eventos. A jornada semanal de trabalho será de 3,5 horas. A contratação
será pelo regime de pessoa juridica por um perido de 11 meses.

1

Pessoa

11

1.11

Técnico de Judô

Contratação de tecnico para a modalidade de Judô. Este profisional terá como
função ministrar treinamentos e acompanhar as equipes em eventos. A jornada
semanal de trabalho será de 3 horas. A contratação será pelo regime de pessoa
juridica por um perido de 11 meses.

1

Pessoa

11

1.12

Técnico de
Basquetebol feminino
e masculino

Contratação de Professor para as modalidades de Basquetebol masculino e
Basquetebol feminino Este profisional terá como função ministrar treinamentos e
acompanhar as equipes em eventos. A jornada semanal de trabalho será de 4
horas. A contratação será pelo regime de pessoa juridica por um perido de 11
meses.

2

Pessoa

11
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1.13

Técnico de Tênis de
mesa feminino e
masculino. Técnico de
Natação

Contratação de tecnico para a modalidade de Tênis de mesa feminino e
masculino e técnico de Nataçao. Este profisional terá como função ministrar
treinamentos e acompanhar as equipes em eventos. A jornada semanal de
trabalho será de 02 horas. A contratação será pelo regime de pessoa juridica
por um perido de 11 meses.

2

Pessoa

11

1.14

Supervisor de
modalidades

Contratação de serviços para supervisão dos treinamentos, acopanhamento das
atividades e eventos. Este profisional será contratado por um periodo de 11
meses pelo regime de pessoa juridica.

1

Pessoa

12

1.15

Coordenador de
Esporte

Contratação Professor de Educação Fisíca com experiência em administração
esportiva que terá como função, acompanhar o projeto do inicio até a sua
finalização, contratar os demais profissionais e manter a equipe focado nos
objetivos; distribuir as atividades e acompanhar o desempenho de cada um,
acompanhar a correta execução do plano de trabalho do projeto; acompanhar
os processos de licitação e tomada de preços; manter a execução do
cronograma; acompanhar todos os desembolsos dos recursos do projeto, sendo
contratado por um periodo de 12 meses conforme legislação vigente.

1

Pessoa

12

3.1

Refeição para os
voluntários

Fornecimento de refeição para consumo nos dias de treinamentos para 120
alunos/atletas voluntarios. A refeição é composta por um prato feito e um suco.
A memoria de calculo é 120 alunos * 02 refeições/semana * 4,5 semanas/mês =
1.080 por mês.

108
0

Unid

11
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3.2

Lanches Jacaré
Amigo

Fornecimento de um lanche composto por um suco em caixinha,uma barra de
cereal e uma fruta da época para consumo no dia do Jacaré Amigo. São 40
lanches para os participantes e mais 40 lanches para os voluntários. A memória
de calculo é a seguinte : 40 Participantes + 40 voluntários * 01 lanche = 80

80

Unid

2

3.3

Lanches Trote Social

Fornecimento de um lanche composto por um suco em caixinha, uma barra de
cereal e uma fruta da época para consumo no dia do Programa Esperança. São
100 lanches para os participantes e mais 40 lanches para os voluntários. A
memória de calculo é seguinte : 100 Participantes + 40 voluntários * 01 lanche =
140.

140

Unid

2

3.4

Lanches Outubro rosa

Fornecimento de um lanche composto por um suco em caixinha, uma barra de
cereal e uma fruta da época para consumo no dia do Programa Esperança. São
40 lanches para os voluntários. A memória de cálculo é a seguinte: 40
voluntários * 01 lanche = 40 lanches por evento.

40

Unid

4

4.1

Camisetas para
Jacaré Amigo e Trote
Social

Camisetas para as 40 crianças participantes do programa Jacaré Amigo e mais
100 camisetas para as crianças participantes do Trote Social. A memória de
calculo é a seguinte: (40 crianças + 100 crianças) X 2 etaps por ano = 280
unidades

280

Unid

1

4.2

Camisetas para o
Outubro Rosa

Camisetas para os particpantes das atividades do Outubro Rosa. São 200
participantes durante os 04 dias de atividades. A memória de cálculo é a
seguinte: 200participantes * 01 camisetas = 200 unidades.

200

Unid

1
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4.3

Camisetas dos alunos
voluntarios.

Camisetas para os 120 alunos da FGV que irão atuar como voluntarios nos
progrmas, Jacaré Amigo, Programa Eperança e Outubro Rosa. . A memória de
cálculo é a seguinte: 120 voluntários * 02 camisetas = 240 unidades.

240

Unid

1

5.1

Banner

Para divulgação do projeto serão confeccionados banners na medida de 1,20 x
1,80 conforme plano de midia aprovado pela assessoria de comunicação da
SELJ . Estes banners serão afixados no local de treinamento e nos locais onde
serão realizados os eventos.

10

unid

1

5.2

Faixas

Para divulgação do projeto serão confeccionadas faixas na medida de 0,80 x
2,50 conforme plano de midia aprovado pela assessoria de comunicação da
SELJ Estas faixas serão afixadas no local de treinamento e nos eventos.

10

Unid

1

5.3

Backdrop

Para a realização dos eventos e as atividades de divulgação do Projeto será
confecciondo um backdrop. O backdrop será confeccionado conforme plano de
midia aprovado pela assessoria de comunicação da SELJ.

1

unid

1
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5.4

Promoção do projeto

Contratação de serviços para gerar e conquistar mídia espontânea afim de
promover o projeto nos jornais, revistas, rádios e tv regionais. Preparar matérias
sobre o andamento do projeto e distribuir para os veículos de comunicação.
Executar a promoção nas mídias sociais e elaborar materiais para a divulgação
institucional nos veículos de comunicação dos patrocinadores. Elaborar as artes
dos banners, faixas, cartazes, Backdrop e uniformes. Estes serviços serão
contratados por período de 12 meses através do regime de pessoa jurídica. As
taxas e impostos estão incluídas na remuneração mensal.

1

serviços

12

5.5

Foto e Filmagem

Contratação de serviços para registrar em foto e filme todas as etapas do
projeto com a entrega de 01 VT de 120s ao seu término. Estes serviços serão
contratados por período de 12 meses através do regime de pessoa jurídica. As
taxas e impostos estão incluídas na remuneração mensal.

1

serviços

11
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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 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

serviços

12

1.2

Assessoria de
Imprensa

Divulgação do torneio e do Patrocinador

1

serviços

12

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 12 meses, conforme
legislação vigente.

1

serviços

12

1

Serviço de produção e
elaboração do projeto.
Captação

1

serviços

1

1

serviços

1

1
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