São Paulo Tennis Cup
O Instituto Sports, associação privada, inscrita no CNPJ nº 10.698.782/0001-38,
estabelecida na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Queiroz Filho, nº
1.700 – Sala 806 (Torre D) Bairro Vila Hamburguesa, CEP 05319-000, obteve aprovação de
seu Projeto de rendimento intitulado "São Paulo Tennis Cup" com formalização do Termo
de Fomento N° SESP 032/2021, assinado 29/11/2021, com o Estado de São Paulo por
intermédio da Secretaria de Esportes do Estado. Assim sendo, abre a oportunidade para
empresas e prestadores de serviço participem de execução do mesmo, desde que atendam
às necessidades para o bom andamento do Projeto.
ATO CONVOCATÓRIO.
Cotação prévia de valores para oferecimento de serviços e materiais para o Instituto Sports,
associação privada, inscrita no CNPJ nº 10.698.782/0001-38 estabelecida na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.
Fica estabelecido o prazo de 06 (seis) dias entre 22/12/2021 a 28/12/2021 para
apresentação de propostas para:

- Materiais referentes ao Projeto São Paulo Tennis Cup
- Serviços referentes ao Projeto São Paulo Tennis Cup
LOCAÇÃO DE ESPAÇO
LOCAÇÃO DO LOCAL DE
EXECUÇÃO DO EVENTO.

Locação de espaço adequado para perfeita
realização do evento que possua ao menos 04
quadras de tênis.

1

taxa

ESTRUTURAS
TEMPORARIAS
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1

LOCAÇÃO DE REFLETORES

ARQUIBANCADA Quadras
Central e 1

Tendas Operacionais

SONORIZAÇÃO

Contratação de pessoa jurídica especializada para
locação e instalação de refletores na quadra
principal do campeonato com intensidade de 500
lux com média de 15 leituras sobre a quadra,
conforme consta no regulamento da ITF
(International Tennis Federacion) - instalações da
quadra, para que a mesma possa receber jogos
noturnos, momento em que há maior presença do
público durante os jogos que ocorrem durante a
semana. O sistema de iluminação será instalado
somente na quadra central.
Contratação de pessoa jurídica especializada para
prestação de serviços de locação e montagem e
desmontagem de arquibancada com 3 degraus,
sem assentos fixos, sem cobertura, piso em
carpete, pintura, fechamento em lycra, com
escada de segurança, guarda corpo em todo
perímetro e reforço na parte traseira.
Contratação de pessoa jurídica especializada para
locação de tendas de octanorm com cobertura,
piso e ar condicionado durante a execução do
projeto. Sendo 1 para o Imprensa, 1 para
Fisioterapia, 1 para árbitros, 1 para Organização (4
unidades x 7 dias)
Locação de equipamento de sonorização de
grande porte contendo,no minimo 04 caixas de
som, mesa de som, 4 microfones, instalação
elétrica (4 quadras diferentes). 7 dias de evento.

1

serviço

1

1

serviço

1

1

serviço

1

1

serviço

1

288

tubos

1

6

unidade

1

(6 boleiros, 1 coordenador de boleiros,, 6
seguranças , 2 Limpeza, 5 árbitros de Cadeira, 1
supervisor de arbitragem, 1 assessor de imprensa,
1 fisio e 1 fotografo x 7 dias x 2 refeições por dia) e 616 serviço
(4 apoios, 2 staff , 3 voluntarios do Instituto Sports
e Diretor do Torneio do Instituto Sports x 14 dias x
2 refeições por dia)

1

Locação de banco para os jogadores sentarem
durante o intervalo das partidas. 2 bancos para
cada uma das 4 quadras.

1

MATERIAL ESPORTIVO
BOLAS DE TÊNIS

TROFEU

Tubos com 3 bolas de tenis profissionais,
aprovadas pela ITF, a serem utilizadas durante
todas as partidas de todas as categorias e durante
o treinamento de cada um dos atletas.
Aquisição de troféu em acrílico com base em MDF
para os campeões do evento

HOSPEDAGEM /
ALIMENTAÇÃO

ALIMENTAÇÃO

DIVULGAÇÃO /
PROMOÇÃO
BANCO DE JOGADORES

8

unidade
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Locação de Cadeira elevada, de acordo com
regulamento do tênis para o árbitro central sentar
CADEIRA DE ÁRBITRO
durante as partidas. 1 Cadeira para cada uma das 4
quadras, de acordo com regulamento
internacional.
Quadro de chaves do torneio em lona de vinil de
PAINEL DE CHAVES
aproximadamento 2,5m x 2m metros, em
impressão digital X 2 chaves.
Quadro de aviso com todas as informações, para
PAINEL DE INFORMAÇÕES atletas e público 2,5m x 1,5m metros, em
impressão digital.
PAINEL DE PROGRAMAÇÃO Quadro com a programação de jogos 2,5m x 2m
DE JOGOS
metros, em impressão digital.
Placa em lona de vinil 18,00 x 2,00 metros em
recortel + Estrutura de sustentação, (2 lonas + 2
PLACA DE FUNDO DE
estruturas x 4 quadras). A lona e importante, para
QUADRA + Estrutura de
tampar 100% do fundo da quadra de jogo, não
sustentação
atrapalhando o atelta no saque ou devolução
durante a partida
PLACAR DE QUADRA

4

unidade

1

1

unidade

2

1

unidade

1

1

unidade

1

8

unidade

1

Locação de 2 placares de quadra para cada uma
das 5 quadras. Total de 10 placares.

8

unidade

1

Manutenção de Prestação de contas na Internet,
conforme
determinação legal, para vizualização de qualquer
interessado

1

serviço

3

SERVIÇOS OPERACIONAIS AT. FIM
Software de apoio a
prestação de contas

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.
As
propostas
devem
ser
digitalizadas
e
enviadas
no
e-mail:
chamamento@institutosports.com.br até o dia 28/12/2021 às 10h.
Recurso Humanos:

APOIO

Contratação de pessoa jurídica especializada para
prestação de serviços de apoio para montagem do
local de competição e desmontagem. É necessário
a contratação de PJ, pois essa empresa será
responsável por fornecer pessoal (2 pessoas)
especializado e substituir os prestadores de serviço
em caso de ausência ou qualquer necessidade.
Total de 14 dias de trabalho

1

serviço

1

STAFF

2 pessoas x 14 dias de trabalho, considerando o
evento e pré evento

2

diária

14

FISIOTERAPEUTA

Contratação de 1 fisioterapeuta para atender os
atletas. Esse fisioterapeuta estará disponível

1

serviço

1
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MESTRE DE CERIMÔNIAS

ÁRBITRO DE CADEIRA

FOTOGRAFO

ASSESSORIA CONTÁBIL

Assessoria Juridica

ASSESSORIA DE
IMPRENSA

durante 7 dias do evento. Será contratado como
pessoa jurídica.
Contratação de pessoa jurídica especializada para
fornecimento de serviços de mestre de cerimônias
para cerimônia de premiação do torneio de duplas
e de simples.
Contratação de pessoa jurídica especializada para
fornecimento de equipe de 5 árbitros de cadeira e
1 supervisor.
Contratação de 1 fotógrafo para registrar a
preparação e realização da competição, com o
objetivo de documentação para fins de prestação
de contas e para preservação da memória do
esporte no Brasil.
Assessoria e consultoria contábil para execução do
projeto dentro das premissas previstas na Lei de
Incentivo ao Esporte, de acordo com o orçamento
final do projeto.
Pessoa Jurídica que fará a assessoria e consultoria
para a execução burocrática e acompanhamento
continuo, prestação de contas final e realização do
objeto do projeto dentro das premissas previstas
na Lei Paulista de Incentivo ao Esporte.
Assessoria de imprensa, contemplando: elaboração
e confecção de press releases; redação de
conteúdos; credenciamento e acompanhamento
de imprensa e clippagem.

1

serviço

1

1

serviço

1

1

serviço

1

1

serviço

3

1

serviço

3

1

serviço

1

Os interessados deverão enviar curriculum e orçamento para o endereço de e-mail acima
citado.
Poderão participar todos os interessados que atendam às exigências das descrições
supracitadas, e, cujo objeto social defina ser do ramo de atividades comprovadamente
pertinente ao objeto da contratação.
As empresas que pretendem participar deste processo deverão estar em dia com suas
obrigações fiscais junto ao Município, Estado e União.
Será verificada a idoneidade do fornecedor, através de consultas prévias em canais de
pesquisa.
Maiores informações entre em contato pelo telefone: (11) 5041-3790
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