
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO – PROJETO ESCOLA 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 Escola 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. 
 



 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

ESCOLA DE KART 
  

MECÂNICO 
Contratação de 2 mecânicos para as atividades do projeto (função 
indispensável no kart). Contratação PJ. Carga horária 30 horas por 
semana. 

2 Pessoa (s) 12 meses 

INSTRUTOR 
Contratação de INSTRUTOR para as atividades do projeto (escola 
de kart). Contratação PJ. Carga horária 20 horas por semana.  

1 Pessoa (s) 12 meses 

AUXILIAR DO INSTRUTOR 
Contratação de 2 auxiliares do instrutor para as atividades do 
projeto (escola de kart). Contratação PJ. Carga horária 20 horas 
por semana.   

2 Pessoa (s) 12 meses 

GERENTE DE PROJETOS 

Contratação de 1 profissional para a gestão do projeto. Será o 
cargo máximo na hierarquia do projeto. O Gerente de Projeto 
responsável pelo trabalho dos instrutores e mecânicos, além de 
estabelecer as regras de funcionamento das atividades. 
Contratação PJ. Carga horária 40 horas semanais.  

1 Pessoa (s) 12 meses 

PRODUTOR MÁSTER 
Contratação de 1 profissional para coordenar a montagem e 
auxiliar diretamente o gerente do rpojeto em suas atividades. . 
Contratação PJ. Carga horária 40 horas semanais.  

1 Pessoa (s) 12 

          
          

BALACLAVA 

Uniforme para os alunos. Consideramos 1 unidade para cada aluno 
em cada fase do projeto (96 alunos nos três primeiros meses + 48 
alunos do quarto ao sexto mês + 30 alunos nos seis últimos meses 
de projeto = 174) 

174 Unidade - 



 
 

 
  
 
 

BONÉ 
Uniforme para a equipe de trabalho e para os alunos. 96 vagas na 
primeira fase + 8 pessoas na equipe de trabalho = 104 pessoas. 2 
unidades por pessoa 

208 Unidade - 

CAMISETA ALUNO 

Uniforme para os alunos. Consideramos 1 unidade para cada aluno 
em cada fase do projeto (96 alunos nos três primeiros meses + 48 
alunos do quarto ao sexto mês + 30 alunos nos seis últimos meses 
de projeto = 174) 

174 Unidade - 

CAMISETA EQUIPE 
Uniforme para a equipe de trabalho (7 pessoas na Atividade Fim + 
1 pessoa na Atividade Meio). Consideramos 4 unidades por pessoa 
* 8 pessoas = 32 unidades 

32 Unidade - 

CAPACETE 

Uniforme para os alunos. O máximo de alunos em um dia de aula 
será 48 alunos. Consideramos 1 capacete para cada 2 alunos. 
Nesta rubrica, o valor unitário é o da menor cotação obtida (e não a 
média das 3 cotações) 

24 Unidade - 

COLETE PROTEÇÃO 
Uniforme para os alunos. O máximo de alunos em um dia de aula 
será 48 alunos. Consideramos 1 colete para cada 2 alunos 

24 Unidade - 

LUVA 
Uniforme para os alunos. O máximo de alunos em um dia de aula 
será 48 alunos. Consideramos 1 par para cada aluno 

48 Par - 

MACACÃO 
Uniforme para os alunos. O máximo de alunos em um dia de aula 
será 48 alunos. Consideramos 1 macacão para cada aluno 

48 Unidade - 

PROTETOR DE PESCOÇO 
Uniforme para os alunos. O máximo de alunos em um dia de aula 
será 48 alunos. Consideramos 1 protetor para cada 2 alunos 

24 Unidade - 

          
          

KART 

Locação de 8 karts para o projeto. Consideramos 8 unidades 
porque este número é o máximo de vagas em uma única turma 
para aulas práticas. Não consideramos karts de reserva técnica por 
causa do custo do projeto 

8 Locação - 



 
 

 
  
 
 

MOTOR ESTACIONARIO 
Aquisição de 8 motores modelo GX160QDBR para o projeto. 
Consideramos 8 unidades porque este número é o máximo de 
vagas em uma única turma para aulas práticas.  

8 Locação - 

TV 
Locação de 2 tvs 40 polegadas para apresentações durante as 
aulas teórica. 

2 Locação - 

PROJETOR Locação de 1 projetor para apresentações durante as aulas teórica. 1 Locação - 

SIMULADOR 

Locação de 3 unidades para o projeto. Solicitamos 3 simuladores 
para permitir que os alunos disputem corridas virtuais entre eles e 
sejam atendidos nas aulas de simulador de maneira satisfatória, 
visto que as turmas podem ter até 8 alunos.  

3 Locação - 

          
          

ADESIVO PARA KART 
Kit de adesivos para kart (lateral + bico + gravata). Consideramos 4 
kits de adesivos para cada kart * 8 karts = 32 unidades 

32 Unidade - 

CAPA PARA BANCO 
Capa para ser colocada no banco do kart para conforto e proteção 
dos alunos durante as aulas práticas. Consideramos 4 unidades 
por kart * 8 karts = 32 unidades 

32 Unidade - 

PNEU 

Jogo de pneu com 4 unidades. É necessário 1 jogo por mês para 
cada kart. São 8 karts comprados pelo projeto. Memória = 8 karts * 
1 jogo por kart por mês * 11 meses (descontando férias) = 88 jogos 
de pneus no projeto 

88 Pacote (s) - 

          
          

CADERNO DO ALUNO 

Consideramos 1 unidade para cada aluno em cada fase do projeto 
(96 alunos nos três primeiros meses + 48 alunos do quarto ao sexto 
mês + 30 alunos nos seis últimos meses de projeto = 174 
unidades) + 26 unidades de reserva técnica = 200 unidades no total 

200 Unidade - 

CADERNO DO INSTRUTOR Material para uso dos INSTRUTOR (aulas teóricas) 32 Unidade - 



 
 

 
  
 
 
          
          

ADESIVO 
Adesivos de divulgação dos patrocinadores do projeto, LPIE, 
Secretaria de Esportes e Governo Estadual. Consideramos a 
necessidade de 50 metros de adesivo no projeto 

50 Metro 1 dia 

BANNER 
Consideramos 10 banners para exposição das logomarcas exigidas 
por lei e também dos patrocinadores 

10 Unidade 1 dia 

CARTAZ 
Compra de 100 cartazes para divulgar as inscrições para o projeto 
em diversos locais 

100 Unidade 1 dia 

CRIAÇÃO DE LAYOUT 

Serviço de criação de layout/logomarcas para itens do projeto. 
Consideramos a necessidade de contratação de 5 horas de serviço 
de produtor gráfico. Valor da hora de serviço com base em tabela 
de preços da Associação de Marketing Promocional 

5 Hora 1 dia 

FLYER 
Compra de 2000 flyers para divulgar as inscrições para o projeto 
em diversos locais 

2.000 Unidade 1 dia 

FOTÓGRAFO 

Contratação de fotógrafo para registro das atividades do projeto 
(início das aulas + primeira fase + segunda fase + terceira fase). 
Consideramos a contratação de 1 diária de fotógrafo (quantidade = 
1) em 4 ocasiões diferentes (duração = 4 dias).  

1 Serviço 4 dias 

PLACA SINALIZAÇÃO PISTA 
Consideramos 10 unidades para exposição das logomarcas 
exigidas por lei e também dos patrocinadores 

10 Unidade 1 dia 

          
          

  
          



 
 

 
  
 
 

CONTABILIDADE 

Serviços de assessoria contábil para acompanhamento do projeto 
(lançamentos contábeis, emissão de guias para recolhimento de 
tributos, geração de folha de pagamento, preparação de 
declarações determinadas pela legislação, elaboração de balanço 
patrimonial e demonstração de resultados, etc.). Parâmetro de 
custo para o serviço = Pesquisa Datafolha de Cargos e Salários 
para a função de Auxiliar de Contabilidade. Duração = 12 meses 
(período de execução do projeto) 

1 Serviço 12 meses 

ASSESSORIA JURÍDICA 
Servço especializado de assessoria contábil para correta execução 
do plano de trabalho, elaboação de contratos junto a fornecedores 
e prestadores de serviço. 

1 Serviço 12 meses 

 
 


