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CHAMAMENTO PÚBLICO – 005-2017 
 
 
Organização Kyokushin Oyama, CNPJ nº 06.284.985 0001-00, sediada à Av. Dr. João 
Guimarães, 699 – Sala 03, Jardim Taboão, São Paulo – SP – CEP: 05741-190, , vem através da 
publicação deste CHAMAMENTO PÚBLICO, convidar empresas e fornecedores interessados em 
prestar serviços ou fornecer produtos para o projeto STAND UP PARA TODOS III, de acordo 
com a relação de itens abaixo: 
 

1. MATERIAL ESPORTIVO 
a. Locação das pranchas de Stand Up Paddle com cordinha de segurança e remo                                                                                                                                                                                                                     

20 unidades X 20 diárias 
b. Lycras de surf manga curta para uso dos participantes, 40 unidades                                                                                                                                                                

 
2. RECURSOS HUMANOS 

a. Contratação de 01 Produtor Geral com a função de gestão, administração e 
produção de todos os assuntos relacionados à execução do projeto.  01 
produtor X 05 meses  

b. Contratação de 02 coordenadores para atuarem nas praças onde o evento 
será realizado acompanhando a execução do projeto, montagem e 
desmontagem, coordenação da equipe de monitores, coordenação das 
atividades dos assistentes de produção e elaboração de relatórios para o 
produtor geral. 02 coordenadores X 20 diárias  

c. Contratação de 10 assistentes de produção para auxilio dos coordenadores e 
professores durante o período de montagem, realização do evento e 
desmontagem em cada praça onde o projeto será realizado. Serão 05 
assistentes por turno em cada praça. Os assistentes devem carregar e 
descarregar caminhão, participar da montagem das estrturas e do espaço 
ocupado pelo evento e atender as demandas de produção ao longo da 
realização. 10 assistentes X 20 diárias 

d. Contratação de 02 recepcionistas para realizarem as inscrições dos alunos nas 
aulas e monitarem o emprestimo de equipamentos. 01 recepcionista por 
turno. 02 recepcionistas X 20 diárias 

e. Contratação de 10 instrutores para a execução das aulas de SUP durante o 
período de duração do projeto. As equipes serão contratadas nas praças onde 
o evento será realizado e atuaram somente no período que compreende a 
realização do evento totalizando 02 dias em cada praça. 10 instrutores X 20 
diárias 

f. Contratação de equipe com 02 fotógrafos para as cada praça onde será 
realizado o evento,  para captação e edição de imagens das atividades 
propostas pelo projeto. Serão 10 praças sendo 02 dias de trabalho por praça  = 
20 dias de trabalho. 02 produtores de vídeo X 20 diárias 

 
3. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – ESTRUTURA 

a. Locação de estrutura box truss para montagem de 01 pórtico para 
identificação do local durante o período de realização do evento contendo 
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logotipo de patrocinadores, lei de incentivo e secretaria de esportes. 01 
UNIDADE X 70 DIÁRIAS 

b. Locação de estrutura box truss para montagem de 01 backdrop durante o 
período de realização do evento contendo logotipo de patrocinadores, lei de 
incentivo e secretaria de esportes. 01 UNIDADE X 70 DIÁRIAS 

c. Locação de kit de mesa com 04 cadeiras para apoio do staff e inscriçoes dos 
alunos. 05 UNIDADES X 70 diárias 

d. Locação de tendas tamanho 6X3m para inscrições dos alunos e para assessoria 
de imprensa. 02 UNIDADES X 70 DIÁRIAS 

e. Locação de tendas tamanho 3X3m para abrigar do sol e chuva os 
equipamentos esportivos, itens de produção, pertences do staff e demais 
materiais inerentes ao projeto. 02 UNIDADES X 70 DIÁRIAS 

f. Locação de um gerador de para abastecimento de toda estrutura do evento e 
apoio a sonorização. 01 UNIDADE X 70 DIÁRIAS 

g. Locação de equipamento de sonorização para ambientação do evento e 
comunicação com os alunos e instrutores. 01 UNIDADE X 70 DIÁRIAS 

h. Locação guarda-sol para acomodar o público do evento na areia. 10 UNIDADES 
X 70 DIÁRIAS 

i. Locação de cadeiras de praia destinadas a acomodar o público do evento. 20 
UNIDADES X 70 DIÁRIAS 

 
4. TRANSPORTE 

a. Contratação de 01 veículo pesado de porte grande para o transporte dos 
materiais de produção e montagem. Ao todo serão realizadas 20 viagens. 01 
SERVÇO X 20 viagens 

 
5. UNIFORMES 

a. Camisetas em algodão para identificação do staff e promoção do evento, 
contendo logotipo de patrocinadores, lei de incentivo e secretaria de esportes. 
350 UNIDADES 

b. Bones para identificação do staff e promoção do evento, contendo logotipo de 
patrocinadores, lei de incentivo e secretaria de esportes. 350 UNIDADES 

 
6. MIDIA E DIVULGAÇÃO 

a. Criação da identidade visual do projeto e dos lay outs das artes a serem 
utilizadas no evento. 

b. Criação e manutenção de website para divulgação do evento. 
c. Assessoria de imprensa para divulgação do evento na mídia. O serviço é 

prestado durante todo período de divulgação. 
d. Confecção de clipping com resultados de mídia e alcance de público do evento 

elaborado pela equipe de assessoria de imprensa com a finalidade de retratar 
o retorno obtido com toda divulgação do projeto. Entrega de 02 cópias. 

e. Criação e confecção de lona 3m X 0,70cm com a programação visual para fixar 
na estrutura do pórtico contendo logotipo de patrocinadores, lei de incentivo 
e secretaria de esportes. 2 UNIDADES 

f. Criação e confecção de lona 3m X 3m com a programação visual para fixar na 
estrutura do backdrop contendo logotipo de patrocinadores, lei de incentivo e 
secretaria de esportes. 2 UNIDADES 
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g. Confecção de windbanner para divulgação do evento com programação visual. 
10 UNIDADES 

h. Fichas tamanho 21X15cm, impressão 2X0 cores, em papel sulfite, acabamento 
blocado e serrilhado para cadastro dos alunos integrantes das clínicas e para 
empréstimo dos equipamentos esportivos contendo logotipo dos 
patrocianadores, apoiadores, governo do estado e lei de incentivo ao esporte. 
4.000 UNIDADES 

i. Certificados de participação  tamanho 21X15cm, impressão 4X0 cores, em 
papel couché 170gr, acabamento refilado para os integrantes da aulas de 
kitesurf. O certificado será entregue aos alunos que participarem de no 
mínimo 03 aulas. Serão aplicados os logotipos dos patrocianadores, 
apoiadores, governo do estado e lei de incentivo ao esporte. 4.000 UNIDADES 

 
7. HOSPEDAGEM 

a. Hospedagem para parte da equipe de produção em quarto duplo, totalizando 
02 pessoas por 40 diárias. Este período compreende a realização do evento e 
montagem. 01 QUARTO DUPLO X 40 DIÁRIAS 

 
8. CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

a. Prestação de serviços de consultoria para prestação de contas do projeto 
 
Observações importantes: 
 - As propostas devem ser enviadas impreterivelmente até o dia 07 de Novembro de 2017, 
12h00 (horário de Brasília) 
 - Para mais informações entrar em contato através do email kyokushin@kyokushin.org.br 
 
 
 
 
São Paulo, 17 de Outubro de 2017.    
 
 
 
.......................................................  
Eduardo Kamigauti 
Presidente  
OKO – Organização Kyokushin Oyama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


