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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 15 (quinze) dias para propostas de contratação de serviços, a partir de 17
de janeiro de 2022.
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 Tênis Social, 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: 04602‐002 –
São Paulo – SP.

Aquisição de bens:
Uniformes
24 Camiseta dry fit – Camiseta gola careca cinza, manga raglan, confeccionada em dry fit
(furadinho Ammny), 100% poliamida, com logos em silk emborrachado, 175 g, acabamento com
costuras rebatidas. Tamanho P à GG.
Material Esportivo
15 Kit mini tênis – Composto de rede e armação ‐ com 6 m. de comprimento e sacola para
transporte.
150 Raquetes de Tênis (Oficial) ‐ Raquete de tênis para adultos confeccionada em alumínio, com
27 polegadas e 68,58 cm de comprimento.
525 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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1125 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.
1125 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.
80 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.
Material Gráfico
20 Certificados – Certificado de conclusão do curso, com carga horária e logomarcas. Em papel
off set 180 gm/m², 210mmm X 297mm, 4 cores frente, cantos retos.

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 SESP, LPIE, Proponente e
Apoiadores/Patrocinadores.
108 Camiseta – Camiseta malha poliéster lisa, 100 %, poliéster acabamento de DRY com
amaciante ‐ hidrofilia de multifilamento 75/36 100% poliéster de gramatura de
aproximadamente 130 g, acabamento dry, em cores
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Contratação de Serviços:
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:
Campinas – São Paulo ‐ 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) Supervisor Administrativo ‐ carga horária semanal de 40 horas. Será
contratado de acordo com a legislação vigente. Deve ter experiência na área. Preferencialmente
com registro no Conselho Federal de Administração (CFA), que terá responsabilidade sobre o
controle das atividades; avaliação dos resultados; gerenciamento das ações técnico‐
operacionais e seus resultados, bem como, a elaboração dos relatórios circunstanciados das
atividades do projeto, além da articulação com a gestão das unidades educacionais
contempladas e outros atores. Regime Contratual Pessoa Jurídica. Carga horária = 40 horas
semanais.
Contratação de 1 (um) Instrutor Palestrante com notório saber da modalidade e da filosofia do
esporte educacional, apto a capacitar Professores de Educação Física. Será o condutor das
palestras do Curso de Capacitação no ensino do Tênis de Campo; ministrará as ações de
Reciclagem Prática; elaboração e disponibilização de material didático (apostila). Regime
Contratual Pessoa Jurídica. Carga horária = 64 horas.
Contratação de 1 (um) Monitoria de reciclagem, com notório saber da modalidade e da filosofia
do esporte educacional, apto a capacitar Professores de Educação Física. Será o responsável por
promover a monitoria de reciclagem técnica, com o objetivo reforçar conceitos, avaliar a
absorção de conhecimentos, a implementação da proposta metodológica e seus reflexos nos
alunos atendidos, bem como, ministrar informações em nível mais avançado aos participantes
do Curso de Capacitação. Regime Contratual Pessoa Jurídica. Carga horária = 20 horas.
Contratação de 1 (um) Professor de Educação Física, co‐treinador no desenvolvimento do Curso
de Capacitação, responsável pela assistência ao Instrutor de Tênis (palestrante), na condução
das atividades, aplicação de exercícios e organização das ações (indoor) em sala de aula e
(outdoor) em quadra, bem como na preparação e disponibilização do material didático (apostila)
do Curso. Regime Contratual Pessoa Jurídica. Carga horária = 32 horas.
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Serviços de Terceiros
Filmagem e fotografia
Contratação de empresa/profissional 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 (Internos)
Contratação de empresa promotora de eventos, que será responsável pelo planejamento,
organização e realização de 1 (um) Evento Infantil Integrativo (modalidade Tênis de Campo),
para 80 participantes (crianças e adolescentes) com duração de 1 dia (mínimo de 5 horas),
disponibilizando a equipe de profissionais e toda a infraestrutura necessária (materiais,
equipamentos, logística e transporte). Regime Contratual: Pessoa Jurídica.
Assessoria Contábil
Contratação de Assessoria Contábil, cujas atribuições serão: Escrituração fiscal e contabilização
das operações; registro de pagamento dos contratados e preenchimento das guias de
recolhimentos dos encargos sociais; serviços de assessoria contábil, compreendendo as
atividades de contabilidade em geral e orientações para todas as operações contábeis e fiscais
realizadas junto ao projeto. Regime Contratual Pessoa Jurídica. 6 meses de prestação de
serviços.
Assessoria de Informação / Divulgação
Contratação de um profissional para elaboração do plano de mídia do projeto, pela coleta,
síntese e difusão de materiais para os meios de comunicação (textos, fotos, filmes, etc.) e
publicação nos websites da proponente, bem como, estabelecer relações sólidas e confiáveis
com os meios de comunicação e seus agentes, objetivando tornar‐se fonte de informação
respeitada e requisitada através das ações pertinentes ao desenvolvimento do projeto incluindo
entrevistas, descritivos e informativos via internet (sites e redes sociais). Regime Contratual
Pessoa Jurídica. 6 meses de prestação de serviços.
Gestão de Contas
Contratação de Assessoria, cujas atribuições serão: a elaboração das prestações de contas
(parcial e final), gerenciamento de recursos humanos, contas a pagar, etc. Regime Contratual
Pessoa Jurídica. 6 meses de prestação de serviços.

