O Instituto ASPA – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO FRANCA BASQUETEBOL CLUEBE, associação civil sem fins
lucrativos, com sede à Rua Jonas Alcântara Vilhena, n° 651, Bairro Vila Formosa, na cidade de Franca, estado de São
Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.939.917/0001-81, por meio deste chamamento, solicita cotação prévia para
futura contratação e/ou aquisição de RH, MATERIAL ESPORTIVO, UNIFORMES, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE,
MATERIAL DIVULGAÇÃO E SERVIÇOS DE TERCEIROS, conforme descrito abaixo, destinado ao Projeto Basquete para
Vida - Unidade 2, com execução prevista para 12 meses, conforme Artigo 5º da Resolução SELJ - 12, de 29-3-2017
com publicação no Diário Oficial Poder Executivo - Seção I em sábado, 1º de abril de 2017.
O presente chamamento, não obriga a contratação e/ou aquisição, pois é apenas para protocolo de Projetos e
com isso dependendo de aprovação e captação de recursos via LPIE – Lei Paulista de Incentivo ao Esporte.

O prazo para recebimento das propostas será de 06/10/2017 até 20/10/2017.
As cotações prévias deverão ser enviadas, no prazo estipulado, para o endereço aspafranca@netsite.com.br com c/c
para esportes.alexandre@gmail.com ou na sede com as seguintes informações:
o

Razão social/Nome completo;

o

CNPJ/CPF;

o

Endereço

o

Telefone, fax e e-mail;

o

Nome e cargo do responsável pelo orçamento;

o

Validade da proposta (no máximo 60 dias);

o

Descrição completa dos produtos;

o

Valor unitário do produto;

o

Valor total;

o

Orçamento endereçado ao Proponente – Constar dados do Instituto e nome do projeto;

da empresa/Endereço de contato;

Qualquer informação adicional, favor entrar em contato pelo e-mail aspafranca@netsite.com.br ou
esportes.alexandre@gmail.com.br.
DESCRIÇÃO:
RH
1 (um) Coordenador do projeto, 1 (um) Supervisor do projeto, 2 (dois) Professores de Educação Física, 2 (dois) Estagiários
e 1(um) Assistente Social;
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MATERIAL ESPORTIVO
40 (quarenta) Bolas de basquetebol mirim, 40 (quarenta) Bolas de basquetebol oficial, 20 (vinte) Discos, 20 (vinte)
Cones, 4 (quatro) Sacos para Guardar Bolas, 20 (vinte) Arcos/Bambolês e 20 (vinte) Cordas em Nylon;

UNIFORMES – todo material com logos da LPIE, PATROCINADORES, ASPA E APOIADORES.
240 (duzentas e quarenta) Camisetas regata em dryfit dupla face, 240 (duzentas e quarenta) Bermudas em dryfit, 50
(cinquenta) Coletes em dryfit dupla face, 39 (trinte e nove) Camisetas para professores em dryfit, 58 (cinquenta e oito)
Bermudas para professores em dryfit, 58 (cinquenta e oito) Camisa Polo em dryfit e 240 (duzentas e quarenta) Sacolas
com alça, em nylon;

ALIMENTAÇÃO – entregue nos núcleos e eventos.
23.200 (vinte e três e duzentos) Kit composto com 5 frutas;

TRANSPORTE
56 (cinquenta e seis) Fretes de ônibus para deslocamento interno;

DIVULGAÇÃO - todo material com logos da LPIE, PATROCINADORES, ASPA E APOIADORES.
10 (dez) Banners formato 0,90 x 1,20m;
10 (dez) Faixas formato 0,70 x 3,30m;
200 (duzentos) Cartazes formato 29x42cm;
10.000 (dez mil) Panfletos formato 15x21cm;

SERVIÇOS DE TERCEIROS
01 (uma) Assessoria Jurídica, 01 (um) Auxiliar Administrativo, 01 (uma) Assessoria de Imprensa e 01 (uma) Assessoria
Contábil p/ prestação de contas.

José Marcelo Tasso Derminio – Presidente do Instituto ASPA
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