
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO – PROJETO 500 MILHAS DE KART 
 
 

O Kart Clube Granja Viana, CNPJ nº 09.093.751/0001-74, sediada na Rua Doutor Tomas Sepe, 443 – Jd. da Glória – CEP: 06711-270 – Cotia / SP, por intermédio 
de seu representante legal, vem por meio desta comunicar a quem possa interessar que está elaborando um projeto para a realização de competição estadual 
durante o ano de 2022. Visando a transparência de suas ações e cumprir regulamentação da Secretaria Estadual de Esportes do Estado de São Paulo, está 
comunicando suas necessidades de Serviços e Materiais para as empresas que queiram fornecê-los. 
 
 
Fica estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias, entre 12/01/2022 a 26/01/2022 para a apresentação de proposta para fornecimento dos materiais ou serviços listados 
abaixo, para o projeto 500 Milhas de Kart.  
 
 
Os interessados deverão encaminhar proposta comercial em papel timbrado, constando razão social, CNPJ, endereço e telefone da empresa, quantidade de itens 
a serem fornecidos, valor unitário do item, valor total dos itens, assinatura do responsável legal e data.  Entregues na sede da Instituição, no endereço acima 
mencionado, endereçado ao departamento de Compras, aos cuidados da Sr. Marcello Hirsch  até o dia 26.01.2022 as 17 (dezessete) Horas. 
 
 
Poderão participar todos os interessados que atendam às exigências das descrições supra citadas, e, cujo objeto social defina ser do ramo das atividades 
comprovadamente pertinente ao objeto da contratação.  
 
 
As empresas que pretenderem participar deste processo deverão estar em dia com suas obrigações fiscais junto ao Município, Estado e União. Será verificada a 
idoneidade do fornecedor, qualidade, experiência no fornecimento dos produtos ou serviços oferecidos, através de consultas prévias em canais de pesquisa. 
 



 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

500 MILHAS DE KART 
1 - SERVIÇOS OPERACIONAIS         

1.1 AMBULÂNCIA 

Contratação de ambulâncias, equipadas para 
pronto atendimento e com equipe 
especializada, com UTI móvel. para áreas de 
boxes e público. Quantidade: 2 ambulâncias 
necessárias por dia. Duração: 05 dias (01 de 
montagem, 02 de treino e 02 de competição). 
Parâmetro de custo: Valor médio dos três 
orçamentos apresentados. 

2 SERVIÇO 5 

1.2 BANHEIRO QUÍMICO 

Locação de banheiros químicos para os dias 
de evento. Com vaso sanitário, suporte para 
papel e mictório, sistema de descarga, piso 
antiderrapante. Serviço de locação será 
realizado por dia. Quantidade: 8 banheiros.  
Duração: 4 dias (02 de treinos e 02 de 
competição). Parâmetro de custo: Valor 
médio dos três orçamentos apresentados. 

8 LOCAÇÃO 4 

1.3 BANHEIRO QUÍMICO_CHUVEIRO 

Locação de banheiros químicos para os dias 
de evento. Com vaso sanitário, suporte para 
papel e mictório, sistema de descarga, piso 
antiderrapante e chuveiro. Serviço de locação 
será realizado por dia. Quantidade: 2 
banheiros com chuveiro. Duração: 4 dias (02 
de treinos e 02 de competição). Parâmetro de 
custo: Valor médio dos três orçamentos 
apresentados. 

2 LOCAÇÃO 4 



 
 

 
  
 
 

1.4 BRIGADA DE INCÊNDIO 

Trata-se de serviços de brigadistas para a 
realização da competição para garantir as 
condições de segurança e atenderem 
quaisquer emergências no local. Obrigatório 
os profissionais terem formação em Brigada 
de Incêndio. São necessários 06 brigadistas 
por dia. Duração: 10 dias (03 de montagem, 
04 de treinos, 02 de competição e 01 de 
desmontagem). Parâmetro de custo: Valor 
médio dos três orçamentos apresentados. 

3 SERVIÇO 10 

1.5 COMISSÁRIO DESPORTIVO 

Contratação de serviço de Comissário 
Desportivo para atuação na competição. 
Serão 6 comissários desportivos. Duração: 03 
dias (01 de treinos e 02 de competição). Valor 
do serviço com base em Tabela de Honorários 
oficial da Confederação Brasileira de 
Automobilismo, entidade máxima do esporte, 
e, portanto, considerada como parâmetro 
oficial de custo para o item. 

6 SERVIÇO 3 

1.6 COMISSÁRIO TÉCNICO 

Contratação de serviço de Comissário Técnico 
para atuação na competição. Serão 6 
comissários técnicos. Duração: 03 dias (01 de 
treinos e 02 de competição). Valor do serviço 
com base em Tabela de Honorários oficial da 
Confederação Brasileira de Automobilismo, 
entidade máxima do esporte, e, portanto, 
considerada como parâmetro oficial de custo 
para o item. 

3 SERVIÇO 3 

1.7 DIRETOR DE PROVA 

Contratação de serviço de Diretor de Prova 
para atuação na competição. Será somente 1 
Diretor de prova. Duração: 04 dias (02 de 
treinos e 02 de competição).  Valor do serviço 
com base em Tabela de Honorários oficial da 
Confederação Brasileira de Automobilismo, 
entidade máxima do esporte, e, portanto, 
considerada como parâmetro oficial de custo 
para o item. 

1 SERVIÇO 4 



 
 

 
  
 
 

1.8 LOCAÇÃO DE MOTORES 

Locação de motores de kart para que os 
participantes tenham condições de competir. 
Quantidade: 100 motores. Duração: 04 dias 
(02 dias de treino e 2 de competição). 
Parâmetro de custo: Valor médio dos três 
orçamentos apresentados. 

100 LOCAÇÃO 4 

1.9 LOCAÇÃO DE RÁDIO COMUNICADOR 

Locação de rádios comunicadores para 
facilitar a comunicação entre staff organizador 
da competição. Quantidade: 70 rádios por dia. 
Duração: 05 dias (03 de treino e 02 de 
competição). Parâmetro de custo: Valor 
médio dos três orçamentos apresentados. 

70 LOCAÇÃO 5 

1.10 LOCUTOR 

Contratação de serviço do locutor para cada 
etapa. Será responsável por transmitir ao 
público todas as informações relevantes sobre 
a prova. Quantidade = 1 serviço. Duração = 
1 dia (1 evento). Parâmetro de custo: Valor 
médio dos três orçamentos apresentados. 

1 SERVIÇO 1 

1.11 MONTAGEM BOX FUNDO 

Montagem de box com 16m² cada, em padrão 
estrutural de alumínio modular, com 
fechamento em painéis de TS branco e vidro 
incolor. Pergolado em travessas de alumínio 
com forro duraplac branco para instalação de 
LED de embutir. Acesso em porta sanfonada 
e porta batente de alumínio conforme projeto 
anexo. Quantidade: 21 unidades. Duração: 1 
dia. Parâmetro de custo: Valor médio dos três 
orçamentos apresentados. 

21 SERVIÇO 1 



 
 

 
  
 
 

1.12 MONTAGEM BOX PISTA 

Montagem de box com 18m² cada, em padrão 
estrutural de alumínio modular, com 
fechamento em painéis de TS branco e vidro 
incolor. Pergolado em travessas de alumínio 
com forro duraplac branco para instalação de 
LED de embutir. Acesso em porta sanfonada 
e porta batente de alumínio conforme projeto 
anexo. Quantidade: 18 unidades. Duração: 1 
dia. Parâmetro de custo: Valor médio dos três 
orçamentos apresentados. 

18 SERVIÇO 1 

1.13 MONTAGEM CAMAROTE 

Montagem de camarote de 144 m² revestido 
diretamente no piso local com carpete 
forração grafite. Paredes e bancadas 
confeccionadas em estrutura de sarrafo 
chapeado, com 1mt de altura, revestido com 
bagun na côr grafite. Quantidade: 1 
camarote. Duração: 1 dia (1 evento). 
Parâmetro de custo: Valor médio dos três 
orçamentos apresentados. 

1 SERVIÇO 1 

1.14 SEGURANÇA 

Contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de seguranças desarmados 
durante a competição. Quantidade = 10 
seguranças por dia. Duração: 10 dias (03 de 
montagem, 04 de treinos, 02 de competição 
e 01 de desmontagem). Parâmetro de custo: 
Valor médio dos três orçamentos 
apresentados. 

5 SERVIÇO 10 

1.15 SERVIÇO DE TRANSMISSÃO 

Serviço de locação e preparação de 
equipamentos técnicos para permitir que o 
evento seja transmitido pela imprensa 
interessada. Quantidade: 1 serviço. Duração: 
1 dia (1 evento). Parâmetro de custo: Valor 
médio dos três orçamentos apresentados 

1 SERVIÇO 1 

2 - TAXAS/INSCRIÇÕES         



 
 

 
  
 
 

2.1 TAXA DE CHANCELA FEDERAÇÃO LOCAL 

Taxa técnica imposta pela Federação local 
que receberá o evento. Valor unitário 
conforme Informativo da Federação Paulista 
de Automobilismo. Valor é oficial e definido 
pela entidade máxima do esporte no Estado 
de São Paulo. Quantidade = 1 taxa. Duração: 
1 dia (1 evento). 

1 TAXA 1 

3 - MATERIAL DE CONSUMO/ESPORTIVO         

3.1 GASOLINA ADITIVADA 

Gasolina aditivada para uso dos karts durante 
a competição. Quantidade: 420 litros. 
Duração: 1 dia (1 evento completo). 
Parâmetro de custo: Valor médio dos três 
orçamentos apresentados. 

420 LITRO 1 

3.2 GASOLINA COMUM 

Gasolina comum para uso dos karts durante a 
competição. Quantidade: 6800 litros. 
Duração: 1 dia (1 evento completo). 
Parâmetro de custo: Valor médio dos três 
orçamentos apresentados. 

6.800 LITRO 1 

4 - RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM           

4.1 GERENTE DO PROJETO 

Contratação via PJ de 1 profissional para 
gerenciar todas as ações do projeto 
(desportivas e também de gestão técnica). 
Para comprovação de valor unitário do item 
utilizamos 3 diferentes parâmetros de custo 
de sites especializados em pesquisa de 
emprego. Contratação do profissional durante 
os 3 meses de execução do projeto. 

1 PESSOA 3 

1 - SERVIÇOS DE TERCEIROS         

1.1 CONTABILIDADE 

Serviços de assessoria contábil para 
acompanhamento do projeto (lançamentos 
contábeis, emissão de guias para 
recolhimento de tributos, preparação de 
declarações determinadas pela legislação, 

1 SERVIÇO 3 



 
 

 
  
 
 

etc.). Parâmetro de Custo para o serviço = 3 
pesquisas salariais para o cargo de contador. 

2 - DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO         

2.1 ASSESSORIA DE IMPRENSA 

Contratação de serviço de Assessoria de 
Imprensa para divulgação das ações do 
projeto, além de patrocinadores, Ministério da 
Cidadania, Lei de Incentivo e Governo 
Federal. Duração = 3 meses de duração do 
projeto. Parâmetro de custo: Valor médio dos 
três orçamentos apresentados.  

1 SERVIÇO 3 

          

 


