
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO – PROJETO TIME KGV DE AUTOMOBILISMO 
 
 

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 Time KGV de Automobilismo.  
 
 
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. 
 



 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIME KGV DE AUTOMOBILISMO 

2 3 4 5 6 

Ação Descrição das Ações Qt
d Unid 

Duraçã
o 

RECURSOS HUMANOS         

GERENTE DE PROJETO 
Profissional responsável pela coordenação de todas as funções do projeto, 
como contratações, cronograma de trabalho, montagem, entre outras. Forma 
de Contratação: pj. Carga Horária: 20 horas semanais, em média. 

1 Meses 3 

PRODUTOR MÁSTER 
Profissional responsável por auxiliar o gerente e projeto em todas as suas 
atividades, visitas técnicas, contratações, entre outras. Forma de Contratação: 
pj. Carga Horária: 20 horas semanais, em média. 

1 Meses 3 

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO 
Profissional responsável por auxiliar produtor   áster em atividades  
operacionais, visitas técnicas, contratações, entre outras. Forma de 
Contratação: pj. Carga Horária: 20 horas semanais, em média. 

1 Meses 3 

          

TAXAS / INSCRIÇÃO         

INSCRIÇÃO – PILOTO 1 – FORMULA 4 BRASIL 

Na inscrição do campeonato Fórmula 4 Brasil,contempla participação do piloto, 
locação do carro e seus componentes e manutenção de equipe, deverá ser 
quitados diretamente com a promotora. Quantidade = 1. Duração = 03 corridas 
por etapa x 2 etapas= 06 corridas. Valor unitário = de acordo com o orçamento 
do Campeonato. 

2 Taxa 6 

SERVIÇOS OPERACIONAIS         



 
 

 
  
 
 

  ALUGUEL DO CARRO DE CORRIDA - PILOTO 2 - BRASILEIRO DE TURISMO 

Os carros usados no Brasileiro de Turismo são fabricados e homologados única 
e exclusivamente para esta categoria, sendo expressamente proibida a 
participação desses carros em qualquer outra competição em todo o território 
nacional. Chassis fabricado em estruturas tubulares . Todas as peças e 
acessórios do carro devem respeitar o Regulamento Técnico da competição. 
Quantidade = 1. Duração = 1 dia ( etapa). Valor unitário = menor cotação obtida 
junto a equipes automobilismo 

1 
Locaçã

o 
1 dia 

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - PILOTO 2 - BRASILEIRO DE 
TURISMO 

Contratação de serviços especializados de mão de obra para atendimento ao 
piloto. O serviço deve ser composto por, no mínimo, 1 Chefe de Equipe e 4 
Mecânicos. Considera-se a contratação de mão de obra especializada, com 
experiência na categoria (equipe de automobilismo). Quantidade = 1 prestação 
de serviço. Duração = 02 dias (2 etapas). Valor unitário = menor cotação obtida 
junto a equipes de automobilismo 

1 Serviço 1 dia 

SERVIÇOS DE TERCEIROS         

Contabilidade 
Contratação de pessoa jurídica para auxiliar nos assuntos contábeis do projeto. 
Além disso, acompanhará os pagamentos dando auxílio legal quando 
necessário. Quantidade = 1 serviço. Duração = 5 meses. 

1 Serviço 5 

  Subtotal       

  Subtotal ETAPA II       

CUSTAS DE PRODUÇÃO 
Etapa limitada às proporções e limites do Parágrafo 2° do Artigo 18, do Decreto 
55.636. 

1 Serviço 1 

 


