
 
 

Projeto Judô Para Vida 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO PRÉVIA DE 

ORÇAMENTOS 

  

A Associação Kiai-Kan de Judô, CNPJ nº 66.995.440/0002-15, sediada à Rua Padre 
Conrado, 605, Santos Dumont, Franca/SP – CEP: 14405-275, neste ato representada 
pelo seu presidente Sr. Adilson Clemente da Silva, declara aberto o presente Edital de 

Chamamento Público para Cotação Prévia de Orçamentos de bens e serviços 
destinados ao Projeto Judô Para Vida, por meio dos benefícios da Lei Paulista de 
Incentivo ao Esporte da Secretaria de Esporte Lazer e Juventude, de acordo com a 

Resolução LPIE SELJ nº 10/2017 e RESOLUÇÃO SELJ nº 18, de 30 de maio de 2017. 
                                                                
Critério de seleção da proposta: menor preço. 

Prazo de recebimento das propostas: 27/05/2020 a 17/06/2020.  

Submissão: Os interessados deverão enviar proposta orçamentária, para o e-
mail: kiaikanfranca@gmail.com período que compreende as 00h01 do dia 27 de 
maio 2020 até às 23h59 do dia 17 de junho de 2020. 

 
 
 Somente poderão se candidatar as empresas que apresentarem: 

• Identificação da Empresa, com nome ou razão social, CNPJ e se possível em 

papel timbrado; 

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

• Descrição completa e detalhada do bem ou serviço; 

• 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 Econômicas). 

 Os orçamentos deverão obedecer estritamente ao que se pede, e em conformidade com 
as especificações e quantidades, descritas abaixo: 

 

mailto:kiaikanfranca@gmail.com


 

 

ANEXO I 

 

 

Objeto: O presente procedimento de chamamento publico tem como objeto a compra 

de material, locação, contratação de empresa de prestação de serviço e contratação de 

recursos humanos para custeio do projeto Judô Para Vida. 
 

Item: Quant.: Descrição: Duração Valor 

Uni.: 

Valor 

Total: 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

01 

01 Coordenador Técnico. Exigência de 
experiência na modalidade. Sendo o 

responsável pelo acompanhamento técnico 
e didático dos professores, bem como 
coordenar todas as ações referentes ao 

projeto. Sua contratação se dará por 
intermédio de avaliação curricular e 
economia ao erário. Contratação por RPA, 

carga horária de 30h semanais.  
 

 
 

 
 

12 meses 

  

 

06 

Professores de Judô. Responsáveis pelo 

planejamento, desenvolvimento e avaliação, 
bem como zelar pela segurança e bem-estar 
dos beneficiados. Contratação por RPA, 

carga horária de 6h semanais. 

 

12 meses 

  

01 Auxiliar administrativo - Responsável pela 
organização, contratos, pagamentos, etc. 

Contratação por RPA, carga horária 20h 
semanais. 

 
12 meses 

  

01 Encargos Sociais e Trabalhistas: Pagamento 

de Encargos aos recursos humanos 
contratados por RPA para o projeto, 
referente a 20% INSS.  

 

 

12 meses 

  

DENOMINAÇÃO DA PROPONENTE:   

ENDEREÇO:   

CIDADE:  FONE:  FAX:  

E-MAIL:  CNPJ Nº   DATA:  

ORÇAMENTOS DESTINADOS: 
PROJETO JUDO PARA VIDA 

ORÇAMENTOS DESTINADOS:                               
PRESIDENTE: ADILSON CLEMENTE DA SILVA 

ORÇAMENTOS DESTINADOS:                           
ASS. KIAI-KAN DE JUDÔ 



 

 

 
 
 

02 
 

420 Aquisição de quimonos para 

desenvolvimento e qualidade nas atividades 
do projeto.  
 

 

Unidade 

  

454 Aquisição de camisetas para os beneficiados 
e profissionais do projeto, para identificação 
e organização dos beneficiados, bem como 

armazenamento e higiene dos quimonos dos 
beneficiados. 

 
Unidade 

  

06 Banner de Divulgação e identidade do 

projeto. 

Unidade   

03 01 Contratação de empresa de prestação de 

serviço de assessoria de imprensa.  
 

 

12 meses 

  

01 Contratação de empresa de prestação de 

serviço de contabilidade. 

 

12 meses 
 

  

VALIDADE DA PROPOSTA DEVE ESTAR NUM PERIODO DE 90 DIAS 

 

 

 

 

_______________________, ______ de _______________ de 2020. 

 

 

 

Carimbo da Empresa / Assinatura do Responsável 
 
 

 


