
EDITAL 

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 002/2017 

A LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO DO LITORAL PAULISTA, CNPJ nº 

48.667.794/0001-78, sediada a Rua Carvalho de Mendonça, 243 – Cj. 04 – Vila Belmiro na cidade 

de Santos, torna público, a quem possa interessar que fará realizar a Cotação Prévia de Preços, de 

materiais e serviços constantes do projeto COPA ESTUDANTIL DE FUTSAL E VOLEIBOL a ser 

aprovado pela Lei Paulista de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado de São Paulo. A presente 

Cotação Prévia de Preço será regida pela Resolução SELJ nº 10/2017, e pelo regulamento próprio 

de compras e licitações da instituição, no que couber. 

A entrega dos orçamentos deverá ser realizada até o dia 13 de outubro de 2017 na sede da 

entidade. 

Conforme a Resolução SELJ nº 10/2017, a documentação somente será aceita se estiverem de 

acordo com a especificação abaixo: 

Artigo 7º - Os orçamentos apresentados pelo proponente deverão conter:  

I – Plena identificação do fornecedor, com nome ou razão social, se possível em papel timbrado; 

II – CPF ou CNPJ,conforme o caso; 

III – Endereço completo, telefone, fax ou e-mail; 

IV – Descrição completa e detalhada do bem ou serviço; 

V – Valor discriminado de cada item e valor total; 

VI – Responsável pelas informações. 

 

Quaisquer esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos, através do correio eletrônico 

marceloanvp@terra.com.br, ou pelo telefone (13) 3323-3530. 

 

 

Ação Descrição das Ações 

INFRAESTRUTURA/LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS 

Locação de palco para abertura do 
evento 

Locação de palco/ abertura e premição do evento 

Locação de som do evento Sonorização para evento, com microfone, potência 300watts 

RECURSOS HUMANOS 

Coordenador Geral Prestador de Serviço - Gestor de todas as atividades 

Coordenadores técnicos  Prestador de Serviço - Aplicar e gerenciar as atividades propostas 

Professores/Educação Física 
Prestador de Serviço - Aplicar e dar suporte aos coordenadores na organização 
do evento. 

SERVIÇOS OPERACIONAIS 

Equipe de arbitragem - Futsal 
Arbitragem para as quadras composto por Árbitro Principal, Árbitro Auxiliar, 
Anotador e Delegado 

Equipe de arbitragem - Voleibol 
Arbitragem para as quadras composto por Árbitro Principal, Árbitro Auxiliar, 
Anotador e Delegado 

Ambulância 
Ambulância equipada com médico/auxiliar para qualquer indisposição dos 
atletas 

DIVULGAÇÃO DO EVENTO/PROMOÇÃO 

Prisma de quadra com lonagem dupla 
face 

Lonagem de fechamento de quadra/ dupla face/ tamanho 2 m x 1m 

Banner  informativo de ginásio Banner de 3,40 x 1,10 m de informativo dos jogos  

Camisetas para equipe da organização e 
staff 

Camiseta de algodão/logo dos patrocinadores/organizadores do evento. 

PREMIAÇÃO 

Medalhas  Medalhas para 1º, 2º, 3º e 4º colocados e participação - masculino e feminino 

Troféus - vencedores Troféus para 1º, 2º, 3º e 4º colocados - Categorias: Masculino e Feminino 

Troféus - destaques Troféus para os destaques das modalidades - masculinos e femininos 

 


