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CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS E 

CONTRATAÇÃO – CHALLENGE INTERNACIONAL DE 

BASQUETE 3X3 

 

EDITAL Nº 02/2020 
 

PROCESSO Nº 58000.100999/2017-22 – Lei de Incentivo ao Esporte da 

Secretaria Especial de Esportes do Ministério da Cidadania 
 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE BASQUETE 3X3, fundada no dia 05 de JUNHO de 

2007, inscrita no CNPJ 08.874.444/0001-68, localizado a rua Domingada, nº 233, Bairro 

São Judas, na cidade de São Paulo, representado pelo seu presidente ALEX BARBOSA 

DA SILVA, RG 35.067.345-7 e CPF 294.410.248-64, com a finalidade de contratação de 

prestação de serviços técnicos de RECURSOS HUMANOS, item 2 da Atividade Fim e 

2.1 a 2.3 do projeto Challenge Internacional de Basquete 3x3, com fundamento no que 

dispõem a Lei nº 11.438, de 29 de dezembro de 2006, o Decreto nº 6.180, de 03 de agosto 

de 2007 e a Portaria nº 123 de 27 de janeiro de 2020, torna público do dia 15/07 a 

30/07/2020, o chamamento para apresentação de propostas de preços para contratação do 

objeto abaixo: 

 

 

1 
RECURSOS 

HUMANOS 
DETALHAMENTO Qtd. Unid. Duração 

Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

2.1 

Coordenador 
Técnico 

Desportivo 

Contratação de Profissional para 
serviços de Coordenação Geral 
do Projeto em conjunto com os 

responsáveis do proponente, 
formado em educação física com 

CREF. 

1 Pessoa 2 R$ 00,00 R$ 00,00 

2.2 Estatísticas 

Prestação de Serviços de 
anotação e organização de 
estatísticas, considerando 2 
profissionais para a quadra 
principal em cada torneio 

2 Pessoa 2 R$ 00,00 R$ 00,00 

2.3 
Técnicos 

Desportivos 

Contratação de Técnicos 
Desportivos para execução das 

atividades técnicas dos Torneios, 
atuação exclusiva na realização 

técnica dos 2 
torneios pelo período de 

vigência do projeto 

2 Pessoa 2 R$ 00,00 R$ 00,00 
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As propostas de preços podem ser referentes a 1 ou mais itens da tabela acima, desde que, 

em conformidade com a natureza da prestação de serviços e fornecimento previstos no 

CNAE do cartão do CNPJ; 

 

Critério de seleção das propostas, será pelo menor preço apresentado e negociado. 

 

Início da prestação de serviços será de imediato na data da contratação e o fornecimento 

no prazo máximo de 30 dias para a entrega. 

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. 

 

As propostas de preços, pedidos de esclarecimentos e dúvidas poderão ser enviados pelo 

e-mail contato@basquete3x3.com.br ou pelo site www.basquete3x3.com.br  ou ainda na 

sede da entidade, localizada na rua Domingada, nº 233, na cidade de São Paulo-SP em 

dia útil e horário comercial. 

 

 

 

 

São Paulo, 10 de julho de 2020 

 

 

____________________________________                                                

Alex Barbosa da Silva 

RG 35.067.345-7 / CPF 294.410.248-64 

Presidente ANB3x3 
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