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ASSOCIAÇÃO DE ESPORTES ADAPTADOS DE CAMPINAS 

EDITAL CHAMAMENTO DE COTAÇÃO PRÉVIA DE ORÇAMENTOS 
 

A Associação de Esportes Adaptados de Campinas – ADEACAMP, divulga o presente edital para CHAMAMENTO DE SERVIÇOS e BENS para o 

Projeto Escola de Formação em Esportes em Cadeira de Rodas, a ser realizado por meio da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. 

  

1 Criação e Divulgação       

1.1 Identidade visual 
Serviço de criação e edição de logotipia, identidade visual e 
artes finais de todas as peças de divulgação e materiais do 
projeto. 

1 serviço 

1.3 Site 
Criação e programação de site com hospedagem e 
manutenção para 3 meses. 

1 serviço 

1.4 Lona de Prisma 

Confecção de banner modelo retangular para comunicação 
visual dos logomarcas da lei, governo, patrocinador, 
apoioadores e proponentes (1,20 x 1,00m) (Impressão 4 
cores) 

8 unidade 

 

2 Comunicação       

2.1 Foto 
Captação e tratamento de imagens fotográficas de cada ação 
do projeto. 1 profissional em 4 diárias. 

1 serviço 

2.2 Vídeo 
Captação e edição de imagens em vídeo + finalização de cada 
ação do projeto.  

1 serviço 

2.3 Assessoria de imprensa 
Serviço de assessoria de imprensa para divulgação do evento 
e para gerenciar a mídia do projeto. 

1 serviço 

2.4 Redes Sociais 
Serviço de manutenção e produção de conteúdo das redes 
sociais do projeto social por 3 meses. 

1 serviço 

 

mailto:adeacamp@gmail.com


 

Associação de Esporte Adaptado de Campinas – ADEACAMP  

CNPJ: 10.851.259/0001-08 

                                     Endereço eletrônico: adeacamp@gmail.com                                ° 

 

 

ASSOCIAÇÃO DE ESPORTES ADAPTADOS DE CAMPINAS 

3 Materiais esportivos       

3.1 Coletes Produção de coletes de identificação para os alunos (4 cores). 80 unidades 

3.2 
Camisetas Coordenação técnica e 
Professores 

Confecção de camiseta em Dri-Fit (poliamida) com estampa 
(Técnicos e coordenação). 3 unidades por pessoa. Total de 05 
profissionais. 

15 unidade 

3.3 Equipamento especializados  Cadeira de Rodas Esportivas 40 conjuntos 

 

4 Estrutura e Excecução       

4.1 Cooler Compra de cooler 30 litros para refrigeração da hidratação.  4 unidade 

 

5 Recursos Humanos       

5.1 Coordenador Técnico 
Contratação de profissional habilitado para a função de 
coordenador técnico - responsável pelo cumprimento das 
metas e bom desenvolvimento técnico do Projeto 

1 mensal 

5.2 Técnico de Modalidade 
Contratação de profissional habilitado para a função de 
técnico responsável por cada modalidade para o projeto.  

2 mensal 

5.4 Estagiario 
Contratação de Estagiarios para auxiliar nas atividades 
esportivas propostas  

2 mensal 
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7 Alimentação       

7.1 
Alimentação - Kit lanche alunos e 
recursos humanos 

Fornecimento de kit lanche completa com bebida e sanduiche  
para todos os profissionais e alunos envolvidos nas 
atividades. 

392 Kit Mês 

 

1 Custos Administrativos       

1.1 Assessoria Contábil 
Empresa responsável pela organização contábil geral e 
demais obrigações fiscais. 

1 serviço 

1.2 Assessoria de Prestação de Contas 
Prestação de serviço especializado de assessoria de 
prestação de contas e consultoria de projetos de lei de 
incentivo. 

1 serviço 

 

Submissão: Os interessados deverão enviar proposta orçamentária, informando SERVIÇOS no assunto, única e exclusivamente para o e-mail: 

adeacamp@gmail.com, no período que compreende das 00h do dia 01 de Outubro às 23h59 do dia 14 de Outubro de 2020, em atendimento à 

Resolução SELJ nº. 10, de 28 de março de 2017.  

 

Somente poderão se candidatar as empresas que apresentarem:  

• Identificação da Empresa, com nome ou razão social, se possível em papel timbrado;  

• CNPJ;  

• Endereço completo, telefone, e-mail (conforme INSCRIÇÃO DO CNPJ);  

• Descrição completa e detalhada do serviço (CONFORME ALÍNEAS ACIMA);  

• Valor discriminado unitário e valor total de CADA item;  

• Nome do responsável pelas informações, bem como sua ASSINATURA;  

• Cartão de CNPJ contendo o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Económicas) de acordo com a atividade proposta;  

• Assinar.  
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Após o processo licitatório, haverá uma prévia avaliação dos valores dos orçamentos recebidos e será utilizado o menor valor recebido, bem 

como o material que se enquadre nas especificações descritas acima. 
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