CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS E
CONTRATAÇÃO – CHALLENGE INTERNACIONAL DE
BASQUETE 3X3
EDITAL Nº 01/2020
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 fornecimento de DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO, item
1.1 da Atividade Fim e 2.1 a 2.4 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

1.1 Backdrop

1.2 Banner

1.3 Folder

1.4 Sonorização

DETALHAMENTO

Qtd.

Unid.

Locação e montagem de
backdrop tubular com
impressão de lona,
1
Unidade
impressão em 5 cores,
3mx4m, com ilhois para
fixação com boxtrauss
Banner em lona, em 5
cores, medindo 1mx3m,
24 Unidade
com ilhóis para fixação em
grades.
Criação de arte de
divulgação e publicação em
folder laminado
2000 Unidade
impresso, 15cmx12cm, em
5 cores
Prestação de serviços de
sonorização ambiente com
1
serviço
DJ (técnico em som) e MC
Mestre de cerimônia.

Duraçã Valor
o
Unitário

Valor
Total

2
torneios R$ 00,00
de 2 dias

R$ 00,00

1

R$ 00,00

R$ 00,00

1

R$ 00,00

R$ 00,00

2
torneios R$ 00,00
de 2 dias

R$ 00,00
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Rua Domingada, 233 – São Judas – CEP 04.303-160 – São Paulo-SP
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1.5 Telão

Locação de Painel Led P7
medindo 3mx2m, instalado
em estrutura em boxtrauss a
2m de altura com
computador e operador,
considerando 1 por torneio
realizado

1

serviço

1 torneio
R$ 00,00
de 1 dia

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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R$ 00,00
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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

2.1

2.2

2.3

RECURSOS
DETALHAMENTO
HUMANOS
Contratação de Profissional para
serviços de Coordenação Geral
Coordenador
do Projeto em conjunto com os
Técnico
responsáveis do proponente,
Desportivo
formado em educação física com
CREF.
Prestação de Serviços de
anotação e organização de
Estatísticas
estatísticas, considerando 2
profissionais para a quadra
principal em cada torneio
Contratação de Técnicos
Desportivos para execução das
atividades técnicas dos Torneios,
Técnicos
atuação exclusiva na realização
Desportivos
técnica dos 2
torneios pelo período de
vigência do projeto

Qtd.

Unid.

Duração

Valor
Unitário

Valor
Total

1

Pessoa

2

R$ 00,00

R$ 00,00

2

Pessoa

2

R$ 00,00

R$ 00,00

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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CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS E
CONTRATAÇÃO – CHALLENGE INTERNACIONAL DE
BASQUETE 3X3
EDITAL Nº 03/2020
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 MATERIAL ESPORTIVO, item 4 da Atividade Fim e
4.1 a 4.4 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:

4

MATERIAL
DETALHAMENTO
ESPORTIVO

4.1

Bola de
Basquete

4.2

Circuito de
Habilidades

4.3

Circuito de
Habilidades

Bolas oficiais de Basquete 3x3
em couro, azul e amarela,
número
6.0
Locação de 4 cones grandes
para passagens dos atletas
driblando durante a
competição no circuito de
habilidades
Locação de equipamentos
esportivos formado por 2
estações de
passes de metal com rede e
suporte de sustentação para o
circuito de habilidades dos
jogadores de basquete 3x3

Qtd.

Unid.

Duração

Valor
Unitário

Valor
Total

12

Unidade

1

R$ 00,00

R$ 00,00

4

Locação

1

R$ 00,00

R$ 00,00

2

Locação

1

R$ 00,00

R$ 00,00
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4.4

Circuito de
Habilidades

Locação de equipamentos
esportivos formado por 8
postes no
formato de jogador, com
sustentação, para o circuito de
habilidades e participação dos
jogadores de basquete 3x3

8

Locação

1

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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CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS E
CONTRATAÇÃO – CHALLENGE INTERNACIONAL DE
BASQUETE 3X3
EDITAL Nº 04/2020
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 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, item 6 da
Atividade Fim e 6.1 a 6.3 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:

6

HOSPEDAGEM E
DETALHAMENTO
ALIMENTAÇÃO

6.1

Hospedagem

6.2

Kit Lanche

6.3

Refeição

Diária em quarto duplo, padrão
3 estrelas, com café da manhã,
para os atletas classificados
para a final do Challenge
Internacional na cidade de São
Paulo, na categoria Elite. 8
equipes x 4 atletas: 32
atletas/pessoas
Composto por 1 suco + 1
sanduíche de queijo. Memória
de cálculo: 2 lanches x 50
beneficiários (equipe técnica,
staff de voluntários x 2 dias x 2
torneios = 200
lanches
Fornecimento de refeições
para os atletas e equipe técnica
durante a realização da final do
Challenge 3x3, considerando
almoço e jantar por dia.

Qtd.

Unid.

Duração

Valor
Unitário

Valor
Total

32

Pessoa

1

R$ 00,00

R$ 00,00

100

Unidade

4

R$ 00,00

R$ 00,00

32

Refeicao

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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CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS E
CONTRATAÇÃO – CHALLENGE INTERNACIONAL DE
BASQUETE 3X3
EDITAL Nº 05/2020
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 EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS, item 7 da
Atividade Fim e 7.1 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:

7

7.1

EXAMES
MÉDICOS
DETALHAMENTO
LABORATORIAIS
Ambulância

Prestação de serviços de
socorrista com ambulância,
período de 8 horas, em 2 dias
por torneio.

Qtd.

1

Unid.

serviço

Duração

Valor
Unitário

Valor
Total

2

R$ 00,00

R$ 00,00

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.
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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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CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS E
CONTRATAÇÃO – CHALLENGE INTERNACIONAL DE
BASQUETE 3X3
EDITAL Nº 06/2020
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 MATERIAL DE PREMIAÇÃO, item 8 da Atividade
Fim e 8.1 a 8.2 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:

8

MATERIAL
DE
DETALHAMENTO
PREMIAÇÃO

8.1

Medalhas

8.2

Troféus

Medalhas de metal alusivas a
ouro, prata e bronze, com fita,
de 10cm de diâmetro,
personalizadas para o torneio.
Sendo 3 medalhas x 4 atletas x
6 categorias: 72 medalhas x 2
torneios: 144. Mais desafio de
habilidades e arremessos: 3
medalhas x 6 categorias: 18
medalhas. Total de 162
medalhas
Fornecimento de troféus
personalizados, em acrílico ou
metal
com base de mármore, 50cm,
em 3 cores. Sendo: 2 troféus x
6
categorias x 2 torneios + 6
categorias individuais = 30
troféus

Qtd.

Unid.

Duração

Valor
Unitário

Valor
Total

162

Unidade

1

R$ 00,00

R$ 00,00

30

Unidade

1

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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CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS E
CONTRATAÇÃO – CHALLENGE INTERNACIONAL DE
BASQUETE 3X3
EDITAL Nº 07/2020
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 OPERACIONAIS, item 10 da Atividade Fim e 10.1 a
10.10 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:

10

10.1

SERVIÇOS
OPERACIONAIS

Arbitragem

10.2

Arquibancada

DETALHAMENTO
Contratação de prestação de
serviços de árbitros e mesários
de
basquete 3x3, conforme regra
oficial de Basquete 3x3: 6
oficiais por quadra
Locação, montagem e
desmontagem de estrutura
tubular modulada (tubos de
aço costurado SAE 1010/1020,
DIN 2440 com
bitola de 48,3 mm e espessura
de 3,00 mm), para montagem
das
arquibancadas composta de:
- 01 arquibancada coberta com
tendas, na medida 30,00m x 6
degraus, com capacidade para
até 360 pessoas, com reforço
estrutural, rampa de acesso

Qtd.

18

1

Unid.

Unidade

Locacao

Duração

Valor
Unitário

Valor
Total

R$ 00,00

R$ 00,00

R$ 00,00

R$ 00,00

4

2
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Cobertura

Gerador de Energia

Gradil

Piso Oficial de
Basquete 3x3

Placar Eletronico

PNE, escadas, guarda corpo em
todo o
perímetro e reforço na traseira,
com sapatas estabilizadoras de
solo, placas indicativas de
saída, para quadra
Locação, montagem e
desmontagem de Cobertura da
quadra principal da final em
pvc e lona medindo 20x20m,
para utilização em local aberto
na grande final do Challenge
Internacional de
Basquete 3x3, com duração de
2 dias inteiros de jogos oficiais
Locacao de gerador de energia,
movel, 5 kva, cabinado, com
diminuição de ruído, para
utilização em local aberto
como
parque, sem a infraestrutura
de energia, ou sendo utilizado
como
garantia na queda de energia
local, evitando prejuízos a
realização do torneio.
Locação de grades de metal
para o entorno das quadras de
basquete 3x3, mantendo a
segurança e organização do
torneio
Locação de piso flexivel de
polipropileno para montagem
de 3
quadras de basquete 3x3,
medidas de 15mx13m cada, na
cor predominante azul. Incluso
transporte, montagem e
desmontagem pelo período da
execução do projeto, ou seja 2
torneios de 2 dias no período
de 2 meses.
Locação de Placar Eletrônico,
com painel de comando, painel
em LED, medindo
aproximadamente 1,5m x 1m
para utilização em cada quadra
oficial do torneio, ou seja: 11
placar x 3 quadras 3x 2 torneios

0

1

160

585

3

Locacao

Locacao

Metro 2

Metro 2

Locacao

R$ 00,00

R$ 00,00

R$ 00,00

R$ 00,00

R$ 00,00

R$ 00,00

R$ 00,00

R$ 00,00

R$ 00,00

R$ 00,00

2

4

4

2

2

www.basquete3x3.com.br
Rua Domingada, 233 – São Judas – CEP 04.303-160 – São Paulo-SP
CNPJ: 08.874.444/0001-68

10.8

10.9

10.10

Podio de Premiacao

Tabela de Basquete
Oficial

Tendas

Locação de estrutura de pódio
de premiação de 1º, 2º e 3º
lugares,
com capacidade para 12
pessoas, sendo 1 por cada
torneio realizado
Locação de tabela hidráulica de
basquete 3x3, móvel, com
ajuste
de altura, medidas oficiais
regra FIBA. Sendo 3 por
torneio,com
transporte, montagem e
desmontagem
Locação de 6 Tendas 5x5m
para cada torneio. Período de 2
dias
de atividades em cada torneio

1

3

6

Locacao

Locacao

Locacao

R$ 00,00

R$ 00,00

R$ 00,00

R$ 00,00

R$ 00,00

R$ 00,00

2

2

4

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.
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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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CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS E
CONTRATAÇÃO – CHALLENGE INTERNACIONAL DE
BASQUETE 3X3
EDITAL Nº 08/2020
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

TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO, item 11 da

Atividade Fim e 11.2 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:

11

11.2

TRANSPORTE E
LOCOMOÇÃO

Traslado Interno

DETALHAMENTO
Contratação de fretamento de
Van de 15 lugares, com
motorista, para traslado
interno: aeroporto/hotel/torn
eio/hotel/aeroporto

Qtd.

2

Unid.

serviço

Duração

Valor
Unitário

Valor
Total

R$ 00,00

R$ 00,00

2

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.
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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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CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS E
CONTRATAÇÃO – CHALLENGE INTERNACIONAL DE
BASQUETE 3X3
EDITAL Nº 09/2020
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 UNIFORMES, item 12 da Atividade Fim e 12.1 a 12.4
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:

12

12.1

UNIFORMES

DETALHAMENTO

Bermuda de jogo

12.2
Bonés

12.3

Camiseta de evento

Confecção de Bermuda de
Jogo, tipo drifit, duplaface, com
numeração, em 4 cores e
devidamente personalizada.
288 atletas torneio
classificatório + 240 final
Bonés personalizados com a
logomarcas do torneio, com
velcro e regulador de tamanho,
em tecido ou poliester para
288 atletas do torneio
classificatório + staff completo
Camiseta de algodão,
personalizada frente, costas e
mangas, colorida, para uso
durante a realização dos
torneios, para a equipe técnica,
arbitros, mesários, staff e
colaboradores

Qtd.

528

323

220

Unid.

Unidade

Unidade

Unidade

Duração

Valor
Unitário

Valor
Total

R$ 00,00

R$ 00,00

R$ 00,00

R$ 00,00

R$ 00,00

R$ 00,00

1

1

1
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12.4

Camiseta de jogo

Camiseta de Jogo Regata, tipo
drifit, dupla face, com
numeração, em 4 cores e
devidamente personalizada.
Memoria de calculo
288 atletas torneio
classificatório + 240 final

R$ 00,00

528

Unidade

1

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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R$ 00,00

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS E
CONTRATAÇÃO – CHALLENGE INTERNACIONAL DE
BASQUETE 3X3
EDITAL Nº 10/2020
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS, item 1 da Atividade
Meio e 1.1 a 1.2 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:

SERVIÇOS
TERCEIROS

1

1.1

1.2

DE

DETALHAMENTO

Contratação de serviços
terceirizados especializados na
assessoria contábil e jurídica,
nas relações contratuais deste
Assessoria Contábil e projeto, inclusive prestação de
Jurídica
contas)
Contratação de serviços
terceirizados especializados na
assessoria de marketing e
imprensa, para realização dos
Assessoria de
releases para a
Marketing e Imprensa imprensa, posicionamento das
marcas, e divulgação de
todas as atividades do projeto
através de site e redes sociais
na internet

Qtd.

Unid.

Duração

Valor
Unitário

Valor
Total

1

serviço

3

R$ 00,00

R$ 00,00

1

serviço

3

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.
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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