Conforme Lei Municipal nº 5.624, de 09 de agosto de 2017
Sexta-feira, 13 de outubro de 2017				

PODER EXECUTIVO DE ITAPIRA
Secretaria de Esportes e Lazer
CONVOCAÇÃO - COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº
001/2017
COPA ITAPIRA DE FUTEBOL E FUTSAL
A Prefeitura Municipal de Itapira, por intermédio da
Secretaria de Esporte e Lazer, regularmente inscrita
no CNPJ sob nº 45.281.144.0001/00, localizada no
estado de São Paulo, na Rua Major David Pereira, 399
– Santa Cruz, representada pelo Secretário de Esporte
e Lazer Sr. Marcos Gasparino Schmidt, torna público,
para o conhecimento dos interessados que realizará a
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS – MENOR PREÇO
GLOBAL para os produtos e serviços relacionados a
seguir. O prazo para o recebimento de propostas é de 5
(cinco) dias para aquisição ou locação de bens, e de 15
(quinze) dias para a contratação de serviços, a partir de
11 de outubro de 2017.
O critério para a seleção da proposta será o de menor
preço.
Os orçamentos apresentados deverão conter:
I – Identificação do fornecedor, com nome ou razão
social, se possível em papel timbrado;
II – CPF ou CNPJ, conforme o caso;
III – Endereço completo, telefone e e-mail;
IV – Descrição completa e detalhada do bem ou
serviço;
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399 – Santa Cruz , CEP 13.974-370.
I.

Aquisição de bens:

a.

4 Camiseta Dry Fit UNISEX;

b.

4 Shorts TAC TEL;

c.

20 Bolas Oficiais de Futsal Adulto;

d.

30 Bolas Oficiais de Futebol de Campo Adulto;

e. 20 Troféus Personalizados de Campeão Futebol
e Futsal;
f.

120 Medalhas Personalizadas Futebol;

g.

70 Medalhas Personalizadas Futsal;

II.

Arbitragem

a) 130 Arbitragens de Futebol (um Árbitro, dois
Auxiliarem e um Mesário).
b) 45 Arbitragens de Futsal (dois Árbitros, um
Mesário).
III.

Divulgação/Comunicação Visual

a) Criação e produção de 200 cartazes – tamanho
A3, 4x0 cor, papel couchê 115 g;
b) Criação e produção de 1.000 folders – tamanho
A4 com duas dobras, 4x0 cor, papel couchê 115 g;
c) Criação e produção de 10 faixas em lona com
impressão digital e ilhoses nas laterais na medida de
4,00m x 0,90m;
d) Criação e produção de 10 banners em lona com
impressão digital na medida de 1,80m x 0,90m.
e)

Criação do Website do projeto;

V – Valor discriminado de cada item e valor total;

IV. Contratação de Serviços

VI – Responsável pelas informações.

1.

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 a
Secretaria de Esporte e Lazer de Itapira, aos cuidados do
Secretario, Sr. Marcos Gasparino Schmidt e identificação
do Projeto “COPA ITAPIRA DE FUTEBOL E FUTSAL”, via
e-mail: esp.secretario@itapira.sp.gov.br ou encaminhado
para o endereço localizado na rua Major David Pereira,
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Recursos Humanos

Estamos contratando equipe técnica formada por um
gestor técnico, 1 profissional de educação, que terão
atuação direta no gestão do projeto e com o público alvo
beneficiado. Os candidatos deverão enviar juntamente
com a proposta os seus currículum.
a) Contratação de 1 (um) Gestor Técnico Desportivo
- Responsável pelas ações de gestão do projeto,
supervisão e acompanhamento dos trabalhos em todos
os níveis do projeto. Cumprirá carga horária de gestão
com aproximadamente 20 horas semanais, pelo período
de 8 meses, sendo contratado em regime de contratação
de serviços PJ ou MEI;
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2.

Ano VII | Edição nº 419				

Página 2 de 2

Serviços de Terceiros.

a) Assessoria Contábil - Contratação de Assessoria
Contábil, cujas atribuições serão de verificação de todos
os documentos fiscais relativos ao projeto, preparação
de guias de recolhimento, preenchimento das guias
de recolhimentos dos encargos sociais; serviços de
assessoria contábil, compreendendo as atividades de
contabilidade em geral, escritas fiscais e orientações
para todas as operações contábeis e fiscais realizadas
junto ao projeto. Período de oito meses em regime de PJ;
b)

Divulgação/Marketing

C.1 - Contratação de Assessoria de Marketing
- Responsável pelo plano de mídia do projeto, pela
coleta, síntese e difusão de materiais para os meios de
comunicação (textos, fotos, etc.), auxiliar no envio das
informações dos eventos internos e competições para a
divulgação da assessoria de imprensa. Período de oito
meses em regime de PJ.
Data de Publicação: 11/10/2017.

Secretaria de Recursos Materiais
PREGÃO PRESENCIAL 073/17
ENCERRAMENTO
A Prefeitura Municipal de Itapira TORNA PÚBLICO
a quem possa interessar que o pregão n° 073/17 que
tem por objeto AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO
PARA TRANSPORTE DE IMUNOLÓGICOS, foi
“FRACASSADO”. E para que não se alegue ignorância
faz publicar no jornal oficial do município e no site www.
Itapira.sp.gov.br – licitações.
Itapira, 11 de Outubro de 2017
NELSON JOSÉ CONSORTI FELIX
Pregoeiro
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