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CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS E 

CONTRATAÇÃO PROJETO  

“LIGA ANB3X3 – ANO 2021”  

 

EDITAL Nº 04/2020 

 

  ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE BASQUETE 3X3, inscrita no CNPJ 

08.874.444/0001-68, localizada 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, declara que está aberto do dia 22 / 09 / 2020 ao dia 06 / 10 / 2020 o presente 

CHAMAMENTO PÚBLICO para cotação de preços e contratação dos itens, na planilha 

em anexo abaixo, para AQUISIÇÃO e de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS para o Projeto 

LIGA ANB 3X3 - Ano 2021, através de benefícios da Lei de Incentivo ao Esporte da 

Secretaria de Esporte e Lazer e Juventude. 

 

 Prazo de Validade da Proposta: 120 dias. 

 FORMA DE PAGAMENTO: Nota fiscal no ato da entrega do material, 

pagamento após recebimento em até 3 dias uteis. 

 ENTREGA: na sede da Associação, ou local do evento conforme produção, data 

do evento e instalação. 

 

 O Edital ficará publicado no site www.basquete3x3.com.br/editais e poderá ser 

retirado, assim como entregue os orçamentos na Rua Domingada, nº 233 (via original), 

no Bairro São Judas, São Paulo - SP, CEP 04303-160, ou enviar para o e-mail 

anb3x3@gmail.com ou atendimento@basquete3x3.com.br em dia e horário comercial 

(9h00 as 18h00). 

 

Observações importantes para preenchimento e envio do orçamento: 

 O orçamento deve ser apresentado em Papel timbrado, CNPJ, telefone e e-mail de 

contato, cargo e nome de quem assina o orçamento; 

 A empresa poderá cotar quantos itens for possível, desde que o CNPJ corresponda 

o seguimento dos serviços; 

 Os orçamentos deverão obedecer estritamente ao que se pede, e em conformidade 

com as especificações e quantidades abaixo no relatório anexo; 

 

São Paulo, 21 de Setembro de 2020.     

 

Atenciosamente, 

     Alex Barbosa da Silva  
Presidente - Associação nacional de Basquete de 3 

CNPJ 08.874.444/0001-68                           

http://www.basquete3x3.com.br/editais__________
mailto:anb3x3@gmail.com
mailto:atendimento@basquete3x3.com.br
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Planilha Orçamentária 
 LIGA ANB3X3 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Item Ação Descrição das Ações Qtd Unid Duração 
Valor 
Unit 

Total 
Item 

  Etapa I - Atividades Fim            

1 DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO           

1.1 
Faixas para as 
grades 

Faixa confeccionada em material Oxford com 
impresso em 4 cores lona vinil, 2x1m, impressão 
digital colorida 18 lonas para 4 quadras 

72 Unid 1 0,00 0,00 

1.2 Adesivagem 
Produção e instalação de adesivos nas tabelas 
de basquete com as logomarcas do projeto e 
parceiros, 1,05m x 1,80m 

1 Serviço 1 0,00 0,00 

1.3 Bandeiras 
Produção de Bandeiras grandes para 
alambrados medindo 5mx5m personalizadas 
com os logos dos patrocinadores 

3 unid. 1 0,00 0,00 

1.4 
Portal de 
Entrada 

Inflável personalizado no formato de portal, 
medindo 3m de altura por 3 largura 

1 Serviço 1 0,00 0,00 

1.5 
Back Drop 
Premiação 

Produção de backdrop premiação medindo 4m 
x 3m com box trauss 

2 Serviço 1 0,00 0,00 

1.6 
Transmissão  
on line 

Transmissão on line através do canal do 
proponente no youtube, considerando 2  dias 
de torneio da categoria principal 

2 Horas 4 0,00 0,00 

1.7 WIND FLAGS 

Flag banner de 2,80m de altura, em tecido 
100%, poliéster dupla face, mpressão digital de 
2,80x 0,60, acompanhando haste em alumínio 
bipartida com ponteira em fibra de vidro e base 
para água ou areia.  

8 Unidade 1 0,00 0,00 

    Subtotal   

2 UNIFORMES           

2.1 Bonés 
Bonés em tecido, bordado na frente, em tecido 
com fecho de ajuste de tamanho, para proteção 
do sol na prática esportiva outdoor 

35 Unid. 1 0,00 0,00 

2.2 
Uniforme - 
equipe de 
trabalho 

Camiseta 100% polyester, gola careca, color, 
imagem em sublimação + bermuda. 

35 Unid. 1 0,00 0,00 

2.3 
Camisetas de 
jogo 

Camiseta sem manga, drifit ou similar, colorida, 
com numeração e logos em 5 cores, frente e 
costas, com acabamento: 124 times x 4 atletas = 
496 

496 Unid. 1 0,00 0,00 

2.4 
Bermudas de 
Jogo 

Bermudas em drifit, com elástico e cordão, em 2 
cores e personalizado com silk do projeto: 124 
times x 4 atletas = 496 

496 Unid. 1 0,00 0,00 

    Subtotal   

3 
MATERIAL ESPORTIVO 
 

3.1 Caixa Térmica 
Locação de Caixa térmica de 500 litros para uso 
na hidratação dos atletas e demais participantes 

1 Unid 1 0,00 0,00 
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3.2 
Circuito de 
habilidades 

Locação de equipamentos esportivos formado 
por 8 postes no formato de jogador, 4 cones 
grandes e 2 estacoes de passes para o circuito 
de habilidades dos jogadores de basquete 3x3 

1 Unid 1 0,00 0,00 

3.3 Placar eletrônico 
Locação de Placar eletrônico para basquete. 
Período de 4 dias de atividades 

4 Unid 1 0,00 0,00 

3.4 
Prismas 
demarcação de 
quadra 

Locação de Prismas de madeiras: 1,65x 0,70cm x 
0,40 para demarcação das quadras e fixação das 
lonas, com face para o lado de dentro e fora da 
quadra 

32 Unid 1 0,00 0,00 

3.5 Praticável  
Locação de praticável para servir de base para 
transmissões, caixa de som e pódio de 
premiação, em 9 módulos de 2mx1m 

9 Unid 1 0,00 0,00 

3.6 
Tabela de 
basquete 
eletrônica 

Locação de Tabela de basquete eletrônica para 
interatividade de arremessos com o público 
presente, com bolas de borracha e placar 
embutido 

2 Unid 1 0,00 0,00 

    Subtotal   

4 SERVIÇOS OPERACIONAIS           

4.1 
Piso de 
basquetebol 

Locação, transporte, montagem e 
desmontagem de Piso de polipropileno 
especializado para montagem de quadra de 
basquetebol 3x3, placas medindo 250 mm x 250 
mm; Espessura da placa 12,4mm. Período de 3 
dias de atividades. 

4 Unid 1 0,00 0,00 

4.2 
Locação de 
Tabela de 
Basquetebol 

Locação, transporte, montagem e 
desmontagem de tabela hidráulica de 
basquetebol em todas as etapas. Período de 3 
dias de atividades. 

4 Unid 1 0,00 0,00 

4.3 Telão Led  

Telão em Led com 6 painéis de 1 metro, 
outdoor, em alta definição para transmissão dos 
jogos e como placar da quadra principal, de 
acordo com padrão internacional 

1 serviço 1 0,00 0,00 

4.4 Filmagem 
Serviço de filmagem e edição de vídeo de clip de 
cada etapa para divulgação pública em formato 
para internet. Período de 3 dias de atividades. 

1 serviço 4 0,00 0,00 

4.5 Foto 
Serviço de capturação de imagens e tratamento 
para divulgação pública das atividades do 
projeto. Período de 4 dias de atividades. 

1 serviço 4 0,00 0,00 

4.6 Sonorização 
Sistema de som com mesa e 4 caixas, com DJ 
(técnico de som) e MC - Mestre de cerimonias. 
Período de 3 dias de atividades. 

1 diaria 3 0,00 0,00 

4.7 Arquibancada 
Arquibancada móvel para 200 pessoas, com 3 
degraus em 9 módulos 

9 Unid 1 0,00 0,00 

4.8 Gradil 

Locação de grades para divisão das quadras 
esportivas e organização dos atletas e público 
presente com segurança. Período de 4 dias de 
atividades. 

200 metros 1 0,00 0,00 

4.9 
Gerador de 
energia 

Locação de gerador de energia. Período de 3 
dias de atividades. 

1 Unid 1 0,00 0,00 
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4.10 Tendas 
Locação de Tendas 3x3m. Período de 3 dias de 
atividades. 

6 Unid 1 0,00 0,00 

4.11 Mesas e cadeiras Locação de conjunto de mesas com 4 cadeiras 25 Cj 1 0,00 0,00 

4.12 Espaço Público 

Cessão de espaço do Parque Vila Lobos de área 
mínima de 2.000m² para montagem da arena 
do evento, sendo anfiteatro e esplanada. Preço 
em UFESP conforme Decreto Estadual. 

2000 Preço Público 4 0,00 0,00 

4.13 Cobertura 
Locação, montagem e desmontagem de 
Cobertura da quadra principal da final em pvc e 
lona medindo 20x20m 

1 serviço 1 0,00 0,00 

4.14 Passa Cabo 
Locação de estrutura de segurança para 
passagem de cabo de energia 90cm, para as 3 
quadras em atividade na execução do projeto 

45 unidade 1 0,00 0,00 

4.15 Guarda - volume 
Locação de Armário para guarda volume (Staff): 
ROUPEIRO DE AÇO 8 PORTAS SEMI NOVO 
1,22X0,42X1,97 ALT 

4 unidade 1 0,00 0,00 

    Subtotal   

5 Congresso Técnico           

5.1 

Curso de 
capacitação de 
árbitros e 
mesários 

Contratação de profissional técnico de 
arbitragem internacional de Basquete 3x3 para 
Curso de capacitação de árbitros e mesários de 
Basquete 3x3, composto de 2 diárias de 8hs 

2 diária 1 0,00 0,00 

5.2 

Curso de 
técnicos e 
gestores em 
Basquete 3x3 

Contratação de 3 profissionais técnicos com 
certificação do Comitê Olímpico Brasileiro para 
Curso de capacitação de técnicos e gestores 
para desenvolver treinos e campeonatos de 
basquete 3x3, carga horária de 4hs 

3 diária 1 0,00 0,00 

    Subtotal   

6 ALIMENTAÇÃO           

6.1 Kit Lanches 

Kit lanche composto de pão com presunto e 
queijo + refrigerante ou suco + fruta ou 
chocolate)  para todos o corpo  técnico, 
arbitros, mesários e staff do torneio para 4 dias  

120 Unid 4 0,00 0,00 

6.2 Frutas atletas 
Frutas da estação para os atletas: maça e 
banana para 4 dias de execução do torneio 

8 caixas 4 0,00 0,00 

6.3 Hidratação 
Fornecimento de agua mineral aos atletas e 
staff, copos ou garrafas de 510ml para 4 dias de 
execução do torneio 

1000 Unid 4 0,00 0,00 

6.4 Gelo 
Fornecimento de gelo em cooler para uso aos 
participantes. Sacos de 5 kg 

10 Unid 4 0,00 0,00 

6.5 Refeição 
Almoço e Jantar à lá carte, self servise ou rodízio 
para os atletas e técnicos classificados para a 
final do projeto, sendo 2 refeições x 40 pessoas 

80 Ref. 1 0,00 0,00 

    Subtotal   

7 TRANSPORTE           
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7.1 
Transporte de 
Van com 
motorista 

Serviço de transporte de van com motorista 
para o corpo técnico em todas as fases, 
quilometragem livre por etapa, para a fase final 
do projeto 

1 serviço 2 0,00 0,00 

7.2 Caminhão 
Frete de caminhão para transporte de toda a 
estrutura utilizada, considerando ida e volta, 
carga e descarga 

1 serviço 2 0,00 0,00 

    Subtotal   

8 RECURSOS HUMANOS           

8.1 
Coordenador 
Técnico de 
Modalidade 

Contratação de professor de educação física 
para gestão técnica de todo o evento, exclusivo 
na modalidade desportiva de basquetebol 

1 serviço 1 0,00 0,00 

8.2 
Técnico 
Desportivo 

Contratação de técnicos desportivos para 
coordenação técnica e orientação as equipes e 
atletas inscritos, considerando 1 em cada 
categoria para todas as fases, trabalhando em 
conjunto desde a divulgação até a final do 
projeto 

4 serviço 1 0,00 0,00 

8.3 Equipe de apoio 

Contratação de mão de obra de apoio técnico 
operacional na organização das ações do 
projeto, considerando 3 pessoas x 4 quadras x 4 
dias de torneio 

12 diaria 3 0,00 0,00 

8.4 
Juízes de 
Basquetebol 

Contratação de prestação de serviços de 
arbitragem principal de basquetebol. 
Considerando 2 árbitros por partida (e mais 1 
fazendo o revezamento de forma ininterrupta) e 
estimativa máxima de jogos em todas as etapas 
inclusive final x 4 quadras x 3 dias por torneio 

12 Jogos 3 0,00 0,00 

8.5 
Mesários de 
Basquetebol 

Contratação de prestação de serviços de 
arbitragem (mesários) de basquetebol. 
Considerando uma comissão de 3 mesários por 
jogo (súmula, placar e cronometro de 12 
segundos) (e mais 1 fazendo o revezamento de 
forma ininterrupta) em todas as etapas inclusive 
final x 4 quadras x 3 dias por torneio 

12 Jogos 3 0,00 0,00 

    Subtotal           

9 PREMIAÇÃO           

9.1 
Troféus  
Equipes 

Troféus em plástico personalizados colorido, 
com base de mármore, altura 60 cm De 1º lugar 
para 18 categorias 

18 Un 1 0,00 0,00 

9.2 Medalhas 
Medalhas em acrílico ou metal personalizadas 
com fita, diâmetro de 6cm. De 1º, 2º e 3º lugar x 
18 categorias 

216 Un 1 0,00 0,00 

9.3 
Cheque 
premiação 

Cheque personalizada em placa de pvc, 
medindo 2mx1m, com as colocações de 
campeão ao 3º lugar em cada categoria para 
cada etapa 

3 Un 1 0,00 0,00 

    Subtotal   

10 HOSPEDAGEM           
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10.1 
Diária em hotel 
FINAL - atletas 

Contratação de hospedagem em quarto duplo, 
com café da manhã em hotel 3 estrelas para os 
atletas do torneio final 

40 Diária 1 0,00 0,00 

    Subtotal   

11 SAÚDE           

11.1 Ambulância 
Central ambulatório com socorrista e motorista 
para 4 dias de execução 

2 Serviço 4 0,00 0,00 

    Subtotal   

    TOTAL ETAPA I   

  Etapa II - Despesas Administrativas           

1 Serviços Terceirizados           

1.1 
Assessoria 
Contábil 

Contratação de serviço especializado para 
execução e prestação de contas do projeto 
dentro das premissas previstas na Lei de 
Incentivo ao Esporte, de acordo com o 
orçamento final do projeto. 

1 Serviço 3 0,00 0,00 

1.2 
Assessoria de 
Marketing  

Contratação de serviço especializado para, 
elaboração de estratégias de Comunicação, 
atendimento a patrocinadores, relacionamento 
institucional, controle e mensuração de retorno 
de investimento, release para imprensa, entre 
outros. 

1 Serviço 3 0,00 0,00 

1.3 
Assessoria de 
Imprensa 

Contratação de serviço especializado para, 
elaboração de release para imprensa, 
atualização das redes sociais, entre outros. 

1 Serviço 3 0,00 0,00 

1.4 
Criação de arte e 
conteúdo 

Responsável pela criação do plano de mídia, 
identidade visual do projeto e artes que serão 
produzidas como divulgação de cada torneio, 
como conteúdo para as redes sociais 

1 Serviço 3 0,00 0,00 

    TOTAL ETAPA II   

     VALOR TOTAL DO PROJETO   R$0,00 

 

 

 

 

 


