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CHAMAMENTO PARA COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS PARA O PROJETO INCENTIVADO FEDERAL 2020 < Voltar

PROJETO “ESCOLA DE ATLETISMO DE JOVENS TALENTOS”

SLIE: 1611196-62

PROCESSO: 58000.008472/2016-66

 

ATA DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES

A Comissão Permanente de Licitação do Projeto “Avaliação Física e Treinamento em Atletas de Alto Rendimento”, composta por Daniela Kimi

Antures de Oliveira Oliva – Gerente de Projetos e Maria Teresa Fernandes da Costa – Analista Administrativo, de acordo com as disposições

da Lei 11.438/06 de 29 de dezembro de 2006 – Lei de Incentivo ao Esporte, reuniram-se para proceder com a análise e julgamento, relativo

as propostas de preços e documentos/certidões apresentados, objetivando a contratação de empresas, conforme Editais dos Processos

Seletivos relacionados a seguir.

As empresas participantes com propostas e documentos/certidões foram:

 

PROCESSO SELETIVO NR APS-ATLETISMO-01/2020

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TÉCNICA”

EMPRESA 1 – VENCEDORA – Victor Fernandes Sports

EMPRESA 2 – Marcio Simão de Souza 19607064895

EMPRESA 3 – S2 Produtos e Cursos Esportivos Ltda.

 

PROCESSO SELETIVO NR APS—ATLETISMO-01/2020

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TREINADOR NÍVEL 1”

EMPRESA 1 – VENCEDORA – Marcio Simão de Souza 19607064895
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EMPRESA 2 – S2 Produtos e Cursos Esportivos Ltda.

EMPRESA 3 – Victor Fernandes Sports

Devido a ausência de propostas para os Prestadores de Serviços e Fornecedores relacionados a seguir, estamos prorrogando o prazo para o

dia 17/03/2020, para apresentação da proposta e documentos necessários para participação da licitação. São eles:

- Auxiliar Técnico

- Fisioterapeuta

- Nutricionista

- Psicólogo

- Auxiliar de Manutenção

- Fornecimento de Uniformes

- Fornecimento de Lanche

- Fornecimento de Refeição (jantar)

- Fornecimento de Banner, Folder e Placa

--------------------------------------------------------------------------

Entre os dias 01/02/2020 a 27/02/2020, o Instituto Península faz chamamento público de cotação de preços para seu projeto federal

“ESCOLA DE ATLETISMO DE JOVENS TALENTOS”

Os orçamentos apresentados deverão conter:

- Nome do projeto;

- Endereçado ao Instituto Península – CNPJ 12.663.239/0001-20;

- Papel timbrado da empresa e assinatura do responsável;

- Deverá conter todos os detalhes ofertados, sendo: descrição do serviço, detalhamento, duração/quantidade, valor unitário e valor total;

- É imprescindível colocar na proposta o prazo de validade da mesma, que será de 60 dias.

- O orçamento deverá ser encaminhado entre os dias 01/02/2020 a 27/02/2020 para o e-mail contato@narsp.com.br

 

Auxiliar Técnico (1 vaga): Auxiliar o técnico no planejamento, controle e execução dos treinamentos; Acompanhar a equipe em avaliações,

torneios, festivais e atividades em geral.

 

Coordenador Técnico (1 vaga): Coordenar e gerenciar tecnicamente o projeto, determinar e programar, junto ao projeto, a metodologia dos

treinamentos relacionada à frequência, duração e cargas de treinamento; Supervisionar e gerenciar a equipe técnica; Elaborar e apresentar

relatórios técnicos.

 

Fisioterapeuta (1 vaga): Planejar, controlar e executar atividades de reabilitação e prevenção de lesões, promovendo a reintegração aos

treinamentos e atividades de maneira rápida e efetiva.

 

Nutricionista (1 vaga): Planejar, controlar e executar atividades que promovam hábitos alimentares saudáveis, com o objetivo de melhorar o

desempenho esportivo, a saúde e a qualidade de vida dos atletas atendidos pelo projeto.

 

Psicólogo (1 vaga): Planejar, controlar e executar atividades que promovam relações inter e intrapessoais positivas no ambiente esportivo,

com o objetivo de melhorar o desempenho, a saúde e a qualidade de vida dos atletas atendidos pelo projeto.

 

Técnico Nível (1 vaga): Planejar, controlar e executar os treinamentos, visando à melhoria do desempenho técnico e à formação esportiva

em longo prazo; Acompanhar a equipe em avaliações, torneios, festivais e atividades em geral.
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Auxiliar de Manutenção (1 vaga): Terá a responsabilidade de zelar pela manutenção das instalações, mobiliários e equipamentos da

instalação de treinamento; executar serviços de limpeza nas dependências internas e externas da pista de atletismo; Zelar e cuidar da

conservação de equipamentos.

 

Fornecimento de Uniformes

Agasalho completo de treino: Material para desenvolvimento dos treinamentos em épocas chuvosas e de frio; Tecido de malha composição

100% poliéster de ambas as peças envolvidas no conjunto. (48 unidades)

 

Camisa de treino: Camiseta sem manga utilizada para treinamento dos atletas tendo estampas frente e costas. (144 unidades)

 

Sapatilha de treino: Em tecido sintético leve e de alta resistência, proteção extra frontal, reforço de couro sintético nas laterais; Entressola

em EVA, solado em borracha com prato de sete pregos em fibra plástica durável. (40 unidades)

 

Shorts de treino: Composição: corpo e forro em 92% poliéster e 8% elastano; Recortes laterais em 96% poliéster e 4% elastano. (120

unidades)

 

Fornecimento de Lanches 

Composto por café, açúcar, adoçante, leite, torrada, frutas, água, suco, barrinha de cereal e bolacha. 40 pessoas ao dia x 3 dias x 4,5

semanas x 12 meses. (540 unidades)

 

Fornecimento de refeição (jantar) 

Jantar composto por marmitex com: arroz, feijão, carne/frango/peixe, legumes, salada e uma bebida 40 pessoas ao dia x 3 dias x 4,5

semanas x 12 meses (540 unidades)

 

Fornecimento de Banner, folder e placa:

Banner: Em forma de cavalete medindo 2,00m x 0,80m, contendo lonas frente e verso, contendo a logomarca dos apoiadores do projeto e

marcas de Lei de Incentivo ao Esporte; Estruturas para o cavalete em tubo metalon 3 x 3 com dobradiças – cor pedida pelo cliente. (5

unidades)

 

Folder: Folder institucional tamanho A4, com duas dobras em papel couchê 160g (provas/fotolito/impressão/gráfica off set). (2.000

unidades)

 

Placas: PVC 3mm com adesivo em impressão digital medindo 2,00m x 0,80m, contendo a logomarca dos apoiadores do projeto. (5 unidades)

 

{ REDES SOCIAIS }
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MANTENEDOR APOIO

  

NAR - Núcleo de Alto Rendimento Esportivo de São Paulo - Todos os direitos reservados.
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