
EDITAL 
 

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 001/2018 
 
 

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 ESPORTE E CIA. 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 06 de setembro de 2019 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.

Item Ação Descrição das Ações Qtd 

 Etapa I - Atividades Fim   

1 LOCAÇÃO/EQUIPAMENTOS/INFRA- 
ESTRUTURA 

  

1.1 Palco de arena/realização das atividades Palco do tamanho 8 m largura x 5 m fundo por 1, 50 m de 
altura, tapume/ escada (40 m2) 

1 

1.2 Tenda de 5 x 5m , elevada 1 m - sala vip Tenda com estrutrura de escada e piso superior elevado em 1 
m alt. 

3 

1.5 Placas para fechamento de arena Tamanho de 1,50 m de altura por 2,00 m altura, gradil de ferro 220 

1.6 Tendas de 10 x 10 m Tenda esferica 100 m² com estrutura de ferro e altura de 6 m. 2 

1.7 Piso de madeira para tenda/ 100 m2 Piso de madeira revestido com material impermeável 2 

1.8 Conjunto de brinquedos infantis - tenda 
kids 

Pula Pula de bolinha c/fechamento 2 x 1, 50m / escorrega de 
1,50 x 1,00m / mesa de ping pong infantil 

1 

1.9 Pórtico de entrada de arena Pórtico de entrada de 3 m de largura por 2 metros de altura de 
estrutura de ferro galvanizado 

1 

1.10 Mastros de bandeira de fechamento de 
arena 

Locação de mastros de 4 metros, aluminio de 20 polegadas 50 

1.11 Sistema de som em toda arena Equipamento de som ligando palco/ tendas, com microfones 
sem fio/ DJ/ 800 watts 

1 

1.12 Futebol de sabão Inflável de 30 x 15 m, proteção de chão, sabão liquido 
perolado, manutenção diária 

1 

    



 2 RECURSOS HUMANOS   

2.1 Coordenador Geral (48 horas/semana) - Prestador de Serviço - gestor de todas 
as atividades 

1 

2.3 
Coordenadores de atividades 

(48 horas/semana) - Prestador de Serviço - aplicar e gerenciar 
as atividades propostas 

5 

2.5 
Professores Educação Física (atividades) 

(48 horas/semana) - Prestador de Serviço - aplicar (Dança, 
prática desportiva, caminhada) 

5 

2.7 Estagiário Estudantes de Educação Física (20h/semana) 10 

    

3 SERVIÇOS OPERACIONAIS   

3.1 Transporte / Vans Locação de vans com capacidade de 15 lugares p/transporte 
de professores e coordenadores 

2 

3.2 Alimentação Kit lanche: 1 suco de 300 ml/ 1 sanduiche (pão, 40g peito de 
peru e 40g queijo) e 1 barra de cereal 

650 

3.3 Água (galão) Galão de água de 20 litros com suporte. 200 

    

4 DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO   

4.1 Banner/envelopamento palco de arena Lona vinilica tamanho 8 x 1 m / ilhosada / fixada helermann na 
estrutura/fundo de 5 m fundo 

2 

4.2 Banner/envelopamento de placa de 
fechamento 

Lona vinilica tamanho 2m x1 m/ilhosada/fixada helermann na 
estrutura 

70 

4.3 Banner/envelopamento de area vips Lona vinilica tamanho 5 m x1 m/ilhosada/fixada helermann na 
estrutura/ 

2 

4.4 Envelopamento de testeiras das tendas Lona vinilica tamanho 10m x1 m/ilhosada/fixada helermann na 
estrutura 

15 

4.5 Camisetas dos uniformes dos promotores Tamanho P/M/G em Tecido 100% poliamida (dry fit) 
personalisada para o projeto 

150 

4.6 Bandeirolas de sinalização Digital color em inktex tamanho 2 m x 1m 30 

4.7 Placas de sinalização Material em PVC, com impressão/ sinalização de arena 60 

    

 Etapa II - Despesas Administrativas   

1 CUSTOS ADMINISTRATIVOS DO 
PROJETO 

  

1.3 Assessoria contabil Contrato com empresa de Análise contábil empresarial e 
tributário 

1 


