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Licitações
Projeto Tênis Social
O IPM – Instituto Patrícia Medrado, Instituição de direito privado, sem fins lucrativos, torna
pública a abertura chamamento para a cotação prévia de preços para os produtos e serviços
relacionados a seguir.
O prazo para o recebimento de propostas é de 5 (cinco) dias para propostas de aquisição ou
locação de bens, e de 10 (dez) dias para propostas de contratação de serviços, a partir de 05 de
outubro de 2019.
O critério para a seleção da proposta será o de menor preço.
Os orçamentos apresentados 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 – Nome do responsável pelas informações contidas na proposta.
O ramo de atividade das Pessoas Jurídicas é definido e comprovado através do CNAE
(Classificação Nacional de Atividades Econômicas) da empresa. Serão considerados inválidos os
orçamentos de empresas cujo CNAE seja incompatível com o ramo de atividade a que se refere
a proposta orçamentária.
As propostas devem ser encaminhadas para o Instituto Patrícia Medrado, aos cuidados da Sra.
Doraly Berto Perici - Diretora Presidente, com a identificação do Projeto Pintando o Tênis II,
por e-mail, para o endereço eletrônico: institutopatriciamedrado@gmail.com ou pelos correios,
para o endereço: Rua Barão do Triunfo, 550 – Conjunto 104 A – Brooklin Paulista – CEP: 04602002 – São Paulo – SP.

Aquisição de bens:
Uniformes
66 Coletes Esportivos – Tecido: Dry fit. Tamanhos: P, M, G, GG. Logos: Frente e Costas
12 Camisetas - Gola careca, manga raglan, confeccionada em dry fit, 100% poliamida, com logos
em silk emborrachado, 175 g, acabamento com costuras rebatidas. Tamanho P à GG.
Material Esportivo
20 Cones Esportivos – Cone de sinalização e (ou) treinamento; confeccionado em polietileno
flexível; Base quadrada de 23 cm.
04 Kit mini tênis – Composto de rede e armação - com 5 m. de comprimento e sacola para
transporte.
12 Raquetes de Tênis (Oficial) - Raquete de tênis para adultos confeccionada em alumínio, com
27 polegadas e 68,58 cm de comprimento.
12 Raquete de Tênis (Oficial) adulto - Raquete de tênis para adultos confeccionada em grafite,
com 27 polegadas e 68,58 cm de comprimento.
40 Raquete Plástica - Raquete de tênis plástica, específica para a metodologia de ensino a partir
do mini tênis. Confeccionada pelo sistema de sopro, 23 cm. Peso 240 a 250 g.
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30 Cone demarcatório - Plástico (disco/chapéu chinês) - 6,5cm de altura e 19,5cm de diâmetro.
01 Carrinho para Bolas de Tênis - Características: Carrinho para transportar bolas. Bolso externo
lateral, fechamento com zíper, cesto feito em lona, embutido na estrutura por botões de pressão
metálicos e fundo perfurado para não acumular saibro. Capacidade 72 bolas. Material: estrutura
tubular em ferro. Dimensões: 121 cm X 47 cm. Peso aprox.: 3,3 kg.
02 Corda de Nylon - Rolo de corda de nylon (200 metros), em multifilamento de Nylon,
espessura de 1.35mm, utilizada para manutenção das raquetes encordoadas (troca de
encordoamento) proporciona mais durabilidade e jogabilidade de uso durante as aulas
100 Bola de Tênis (Soft) – Estágio 1 - Bolas próprias para o nível iniciante denominado Estágio
1 (25% menos pressão interna do que a bola oficial). Feltro e borracha.
100 Bola de Tênis (Soft) – Estágio 2 - Bolas próprias para o nível iniciante denominado Estágio
2 (50% menos pressão interna do que a bola oficial). Feltro e borracha.
02 caixas de Bola de Tênis (Oficial) – Bola de tênis - oca, composta de borracha vulcanizada com
superfície externa em tecido feito de lã e nylon (feltro), nas cores amarela ou branca com peso
entre 57,7 e 58,5 g e diâmetro entre 6,35 e 6.67 cm. Caixa com 72 bolas
120 Medalha de Participação - Medalha de metal com diâmetro de 60mm e espaço para resinar
de 50mm, com fita em cetim de 3,0mm de espessura e 22mm de largura.
12 Troféu – Troféus em Resina com escultura de tenista com aproximadamente 40 cm com base
em granito e placa com informações sobre campeonato e colocações
Alimentação
5.184 Kits Lanche (reforço alimentar), sendo 432, por mês, compostos de:
01 Porção de biscoito salgado (sachê), ou outro de igual valor nutricional;
01 Suco de Fruta (Caixinha com 250 a 300 ml), ou outro de igual valor nutricional;
01 Barra de Cereais de 25 g., ou outro de igual valor nutricional.
Divulgação/Comunicação Visual
04 Banners – Confecção de banner 1,00 X 1,30m para divulgação de Campeonatos, Palestras e
cursos para crianças e deficientes. Lona com impressão Digital, com acabamento e cordão de
fixação. (identificação do Projeto e logomarcas SELJ, LPIE, Proponente e
Apoiadores/Patrocinadores.
1000 Flyer - 148 X 210mm - em papel couchê brilho 150 g/m² para divulgação do Projeto, com
identificação do Projeto e logomarcas SE-SP, LPIE, Proponente e Apoiadores/Patrocinadores.
Material de Consumo/expediente
02 Caixas de Tonner - Toner HP 12A (Q2612AE) - Dual Pack
03 Pacotes de Fitas Adesiva – pp 48mm X 40m (Pacote c/ 4 unid.)
10 Pasta c/ elástico – polipropileno 350 x 235 mm (unidade)
01 Caixa de Caneta Esferográfica – 1.0 mm Cristal Azul (Cx c/ 50 unid.)
05 Pacotes de Papel Sulfite – A4 (pacotes com 500 folhas)
10 Fita Crepe – 50 mm X 50 m (Pacotes com 02 unidades)
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Contratação de Serviços:
Transporte
02 Locações de ônibus - Ônibus semi leito para locação. 48 lugares. Tv, toalete, frigobar, lençóis,
travesseiros, água e café. Quilometragem livre. 1 diária - Ida e volta (origem São Bernardo do
Campo e destino dentro do Município de São Paulo).
Recursos Humanos
Para estruturação da Equipe Técnica do Projeto, que terá atuação direta com o público alvo
beneficiado, com a administração do local de atendimento, bem como, a articulação com outros
atores sociais envolvidos, o Instituto Patrícia Medrado, contratará, pelo período de 12 meses,
profissionais para ocupar os cargos descritos a seguir:
Local de trabalho:
Estádio Municipal 1º de Maio – São Bernardo do Campo - SP
Encaminhar currículo, informando o nº do CPF e pretensão salarial, por e-mail, para o endereço
eletrônico: institutopatriciamedrado@gmail.com, mencionando o cargo a que se candidata e o
Projeto Tênis Social.
Contratação de 1 (um) Coordenador Operacional, que terá como atribuições: Orientação
técnico-operacional da Equipe Técnica, bem como, articulação com o gestor do termo de
Fomento, áreas técnicas da SE-SP, com os responsáveis pelos beneficiários e outros atores
sociais. Contratação CLT. Carga horária = 20 horas semanais.
Contratação de 1 (um) Professor de Educação Física, Profissional formado em Educação Física,
registrado no CREF, que terá como atribuição Planejamento e condução das atividades
esportivas (aulas regulares de tênis e eventos esportivos), bem como, atendimento aos
beneficiários, seus pais e/ou responsáveis. Contratação CLT. Carga horária semanal = 14 horas,
semanais, sendo: 10 horas/aula e 4 horas trabalhadas em reuniões pedagógicas, planejamento,
organização e preparação das aulas.
Contratação de 1 (um) Monitor, que prestará auxílio ao Professor, na condução das atividades
esportivas, disponibilização e guarda de materiais, controle da frequência, distribuição de
lanches e apoio logístico. Contratação CLT. Carga horária semanal = 14 horas semanais.
Serviços de Terceiros
Filmagem e fotografia
Prestação de serviços de filmagem e fotografia, responsável pelo registro de imagens do
desenvolvimento das ações do projeto, dos eventos internos e externos, e produção de vídeo
institucional do projeto, para fins de divulgação do trabalho, relatório e prestação de contas.
Regime Contratual: Pessoa Jurídica.
Eventos Esportivos
Prestação de serviços de promoção de eventos para o planejamento, organização,
desenvolvimento e monitoria de Eventos Esportivos, como ação complementar à proposta
pedagógica de desenvolvimento integral dos participantes. 4 Eventos Esportivos Internos, com
duração mínima de 5 horas, para 60 participantes. Regime Contratual: Pessoa Jurídica.
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Apoio Administrativo
Prestação de serviços de apoio administrativo, responsável pelos instrumentais de controle e
apontamento das atividades do projeto (listas de presença, instrumentais de monitoramento e
avaliação, etc.); organização dos documentos para prestação de contas (recursos humanos,
recursos materiais e prestação de serviços); apoio logístico à equipe técnica e interlocução com
a área administrativa da sede do projeto e atendimento às áreas técnicas da SE-SP. Regime
Contratual Pessoa Jurídica (MEI). Carga horária = 30 horas semanais. 12 meses de prestação de
serviços.
Assessoria Contábil
Prestação de serviços de assessoria contábil, cujas atribuições serão: elaboração da folha de
pagamento dos empregados e preenchimento das guias de recolhimentos dos encargos sociais;
serviços de assessoria contábil, compreendendo as atividades de contabilidade em geral, escrita
fiscal e orientações para todas as operações contábeis e fiscais realizadas junto ao projeto.
Regime Contratual Pessoa Jurídica. 12 meses de prestação de serviços.

