
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS E CONTRATAÇÃO PROJETO ACQUA PARADESPORTIVA VII 

EDITAL 04/2020 

 

A ASSOCIAÇÃO PARADESPORTIVA DE INTEGRAÇÃO NAURÚ, inscrita no cnpj 12.537.037.0001-32, localizada a Av. Itororó, 265 – Cidade Nova I, 
13334-050, na Cidade de Indaiatuba, Representada pela Sua Presidente CIBELE GIRARDI, declara que está aberto de 30/09/2020 – 14/10/2020 o 
presente Chamamento Público para a Cotação de Preços e Contratação dos Itens de Aquisição e de Prestação de Serviços para o Projeto Acqua 
Paradesportiva, 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 10/2017 e Resolução SELJ 18, de 30 de maio de 2017. 

 

ATENÇÃO 

- Cada empresa poderá cotar quantos itens for possível, desde que apresente o cartão do CNPJ demonstrando que o CNAE de atividades referentes 
ao item cotado 

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



1 RECURSOS HUMANOS 

1.1 Coordenador Geral Profissional Formado em Educação Física com CREF ativo e experiência em esporte paradesportivo. 

1.2 TÉCNICO NATAÇÃO Profissional Formado em Educação Física com CREF ativo, com cursos ou conquistas internacionais 

1.3 TÉCNICO ATLETISMO Profissional Formado em Educação Física com CREF ativo, com cursos ou conquistas internacionais 

1.4 TÉCNICO FUTEVOLEI Profissional Formado em Educação Física com CREF ativo 

1.5 
TÉCNICO BOCHA 
PARALÍMPICA 

Profissional Formado em Educação Física com CREF ativo 

    

2 MATERIAIS ESPORTIVOS 

2.1 Óculos de natação  Óculos de natação modelo sueco com duas tiras 

2.2 Touca Touca para natacao confeccionada em 100% silicone 

2.3 Touca competição Touca para natacao confeccionada em 100% silicone capacete para competição 

2.4 Paraquedas Paraquedas com 3 tamanhos e com cinto em PVC 

2.5 Mochila Mochila com 9 compartimentos e tela para material úmido separado 

2.6 Sapatilha Sapatilha de velocidade para treino e competição (atletismo) 

    

3 UNIFORME ESPORTIVO 

3.1 Camiseta regata Camiseta regata clara em dry-fit, 2 para cada atleta. 

3.2 Agasalho (jaqueta e calça) Agasalho (jaqueta e calça), Moleton para apresentação dos atletas, comissão técnica 

3.3 Bermuda Bermuda Suplex 

3.4 Camiseta dryfit Camiseta dryfit 

3.5 Bermuda tecnológica Bermuda tecnológica para competicão, Masculina com material tec aprovado pela FINA as de Carbono. 

3.6 Maiô tecnológico Maiô para competicão, Macaquinho feminino com material tec aprovado pela FINA  

3.7 Maiô   Maiô  para treino com forro escuro, 2 para cada atleta. 

3.8 Sunga Sunga para treino com forro escuro, 2 para cada atleta. 

3.9 Top Top feminino estilo regata curta (2 unidades por atleta feminino) 

3.10 Macaquinho Masculino Macaquinho de competição (2 unidades por atleta masculino) 

3.11 Macaquinho Feminino Macaquinho de competição (2 unidades por atleta feminino) 

3.12 Legging Masculina Legging passeio / competição (2 unidades por atleta masculino) 

3.13 Legging Feminina Legging passeio / competição (2 unidades por atleta feminino) 

    

    

  
Etapa II - Despesas 
Administrativas 

  



 

 

Prazo de Validade da proposta: 60 dias 

O orçamento deve ser apresentado em Papel Timbrado, CNPJ, telefone e e-mail de contato, cargo e nome de quem assina o orçamento.  

O edital ficará publicado nas redes sociais das equipes (@timenauru e @apinoficial) e no site www.nauru.com.br Os orçamentos podem ser 
entregues no endereço pelas redes sociais acima citados, site ou pelo email apin_swim@yahoo.com.br até a data determinada.  

 

Indaiatuba, 24 de Janeiro de 2022 

 

Cibele Girardi 

Presidente APIN 

1 administrativoo  Prestação de Serviços de Contabilidade por profissional com carteira do conselho da profissão ativa CRC 

2 Jurídico Prestação de Serviços Jurídicos por profissional com carteira do conselho da profissão ativa 

3 Marketing Prestação de divulgação da marca por ações publicitárias 


