EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Terra de Ciclismo Ribeirão Preto Fase 7
A Associação Terra de Ciclismo (A.T.C.), por intermédio do seu presidente, senhor Danilo
Nogueira Lopes Terra, torna público que se acha aberto, de 08 a 22 de outubro de 2018,
procedimento para custeio do Projeto: Terra de Ciclismo Ribeirão Preto Fase 7, aprovado através
da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte - nº 13.918, artigo 16, de 22 de dezembro de 2009,
regulamentada pelo Decreto 55.636, de 26 de março de 2010. A compra de material, locação,
contratação de empresa de prestação de serviço e contratação de recursos humanos será através de
Licitação - “a de técnica e preço” conforme o art. 45, § 1o., item: III, da Lei n°. 8.666/93 e nos
termos da resolução SELJ nº 10, 28/03/2017.
Será obrigatório a apresentação dos documentos que comprovem a idoneidade e capacidade dos
licitantes para executar o objeto do futuro contrato através da apresentação das propostas e dos
documentos: CNPJ com CNAE adequado ao serviço ou produtos propostos, Sintegra e CADIN.
Será averiguado habilitação jurídica, qualificação técnica e, regularidade fiscal dos participantes da
licitação. De acordo com o item, poderá ser solicitado o material para verificar se atende as
especificações técnicas.
1 - DO OBJETO
O presente procedimento de chamamento público tem por objeto a compra de material, locação,
contratação de empresa de prestação de serviço e contratação de recursos humanos para custeio do
Projeto: Terra de Ciclismo Ribeirão Preto Fase 7, a ser realizado no período de 12 meses, nos
anos: 2019 e 2020, no município de Ribeirão Preto e outros municípios nacionais.
2 - DO PROCESSO DE SELEÇÃO
2.1. O processo de seleção observará as seguintes etapas:
Tabela 1
Etapa
1
2

3

Descrição da Etapa
Publicação
do
Edital de
Chamamento Público
Envio das Propostas ref. a
Aquisição de Bens e Contratação
de Serviços – Prazo 15 dias
Etapa de Avaliação das Propostas
pela Comissão de Seleção

Datas
08/10/2018
08/10/2018 a 22/10/2018

23/10/2018 a 24/10/2018
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2.2.1. A verificação do cumprimento dos requisitos, bem como a não ocorrência de impedimento
para participação da concorrência à etapa de julgamento das propostas.
2.3. Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público.
Será publicado o informativo no sítio eletrônico da Associação Terra de Ciclismo (A.T.C.)
www.terraciclismo.com.br. para participação do Chamamento Público do Edital.
2.4. Etapa 2: Envio das propostas
2.4.1. As propostas deverão ser apresentadas de 08/10/2018 a 22/10/2018, das 09:00 às 12:00 e das
14:00 as 17:00 horas, na sede administrativa da Associação Terra de Ciclismo, situado na Rua: Dr.
Isac Theodoro de Lima, nº 146 – Jd. Irajá – Ribeirão Preto – SP, ou via e-mail:
camila@terraciclismo.com.br, contendo os seguintes dizeres:
2.4.2. As propostas/orçamentos deverão conter os seguintes elementos:
Papel Timbrado da Empresa
Razão Social: _______________________
CNPJ: _____________________________
Endereço completo: _________________
Cidade: ___________________________
Telefone: _________________________
Validade do orçamento – colocar a validade no período mínimo de 60 dias
Data do orçamento / cidade: ________________________________________
Nome do representante ou responsável pelo orçamento: _________________
Assinatura do representante ou responsável pelo orçamento: _____________
2.4.3. O orçamento deve obrigatoriamente estar direcionado à:
Nome do Projeto: Terra de Ciclismo Ribeirão Preto Fase 7
Nome do Presidente: Danilo Nogueira Lopes Terra
Nome da Entidade: Associação Terra de Ciclismo
2.4.4. A proposta deverá ser encaminhada em uma única via, impressa em papel A4, ao final,
assinada pelo representante legal do proponente.
2.4.5. Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida.
2.5. Etapa 3: Etapa de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção.
2.5.1. A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na Tabela 1 para conclusão do julgamento
das propostas e divulgação do resultado do processo de seleção.
3. COMISSÃO DE SELEÇÃO
3.1. A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente
Chamamento Público.
3.2. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a
autenticidade das informações e documentos apresentados pelas proponentes ou para esclarecer
dúvidas e omissões, observados, em qualquer situação, os princípios da isonomia, da impessoalidade
e da transparência.
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ANEXO I
Projeto: Terra de Ciclismo Ribeirão Preto Fase 7

RELAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PARA 12 MESES DE PROJETO
Item

Quantidade

Unid.

01

35

Un.

02

108

Un.

03

108

Un.

04

27

Un.

05

27

Un.

06

27

Un.

07

81

Un.

08

70

Un.

09

108

Un.

10

35

Un.

11

35

Un.

Especificação
Aquisição de Agasalho para viagem para atleta e equipe de trabalho - tecido tactel estampada com os
logos obrigatórios do projeto.
Aquisição de Camisa de Ciclismo para Competição para atleta- Tecido: Cada região da camisa recebe um
tecido específico e funcional, sendo: Frente: Tecido 100% poliéster com tratamento Dry, que transporta o
suor para a camada externa da fibra potencializando a evaporação e a troca térmica. Conta também com
proteção UV equivalente a um filtro solar fator 50 e tratamento bactericida à base de prata que afasta as
bactérias evitando o mau cheiro. Laterais: Tecido 100% poliéster com tratamento Dry e microporos que
aumentam o fluxo de ar facilitando o conforto térmico. Costas e mangas: Tecido 86% microfibra de
poliéster e 14% elastano com a função de moldar-se ao corpo em qualquer situação. Conta com tratamento
Dry, bactericida e proteção UV +50. Zíper: com grip e uma trava inteligente que permite você controlar o
cursor impedindo que ele abra sozinho e possibilita a abertura e fechamento com apenas uma das
mãos enquanto você está em movimento. A camisa será estampada com os logos do projeto.
Aquisição de Bretelle para atleta - Os tecidos usados na confecção do Bretelle, tem os tratamentos Dry,
Bactericida e proteção UV +50, além de contarem com o renomado fio Lycra em sua construção com os
logos do projeto. Áreas estampadas com os logos do projeto (LATERAIS E PALA TRASEIRA): Composto
por micro fibra de poliéster e elastano, e o exclusivo tratamento cirê, que dá brilho ao produto e diminui a
transparência do tecido a níveis irrisórios. Meios: A parte central que recebe o forro é construída em
poliamida e elastano, que garante conforto térmico, resistência e durabilidade. Alças bretelle: O tecido das
alças é composto por poliamida e elastano, melhorando o ajuste da altura, com micro furos que permitem o
fluxo de ar e tem um toque suave a pele, o acabamento é em viés de poliamida que garante total conforto
nos ombros. Os forros terão que ter alta resistência ao impacto e que permite mais horas de pedalada sem
perda de conforto.
Aquisição de Macaquinho para Contrarrelógio para atleta – Os tecidos usados na confecção do
Macaquinho tem os tratamentos Dry, Bactericida e proteção UV +50, além de contarem com o renomado
fio Lycra em sua construção com os logos do projeto. Áreas estampadas com os logos do
projeto (LATERAIS E PALA TRASEIRA): Composto por micro fibra de poliéster e elastano, e o exclusivo
tratamento cirê, que dá brilho ao produto e diminui a transparência do tecido a níveis irrisórios. Meios: A
parte central que recebe o forro é construída em poliamida e elastano, que garante conforto térmico,
resistência e durabilidade.
Aquisição de Corta Vento para atleta - Tecido: A tecnologia Dry transporta o suor para as camadas mais
externas do tecido facilitando a rápida evaporação da umidade e suor, tecidos não impermeável mas com
proteção contra chuva leve, tecido que regula a temperatura do corpo, garantindo conforto térmico em
ampla faixa de variação de temperatura, tecido com tratamento para diminuição da transparência do
poliéster, proteção UV +50, Bactericida e Zíper: com grip e uma trava inteligente que permite você
controlar o cursor impedindo que ele abra sozinho e possibilita a abertura e fechamento com apenas uma
das mãos enquanto você está em movimento. O corta vento será estampado com os logos do projeto.
Manguito para atleta - fabricado em lycra antbactericida
Aquisição de Par de Luvas de Ciclismo para atleta – Dedo curto, com material em lycra, amara, toalha e
velcro.
Aquisição de Camisa Polo para viagem para atleta e equipe de trabalho – tecido poliéster+viscose (PV),
mais conhecida como malha fria, estampada com os logos obrigatórios do projeto.
Aquisição de Par de Meias para atleta - Feita de fio de poliamida, material resistente, leve e muito
confortável. Possui telas de respiro na sola e parte superior dos pés, facilitando a troca térmica e evitando
que o pé fique muito úmido. Possui tratamento bactericida com íons de prata, que afasta as bactérias,
evitando odores indesejáveis.
Aquisição de Bermuda para viagem para atleta e equipe de trabalho - tecido tactel estampada com os
logos obrigatórios do projeto.
Aquisição de Casaco de Ciclismo para atleta - tecido aveludado térmico em poliéster que regula a
temperatura corporal oferecendo conforto térmico com bolsos traseiros, zíper inteligente e corte anatômico,
estampado com os logos do projeto.
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12
13
14
15
16
17
18
19
20

70
130
30
15
30
100
120
30
15

Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.

21

15

Un.

22

1000

Un.

23

30000

Km

24

12

Mês

25

1

Serviço

26

6

Un.

27

2

Un.

28

1

Serviço

29

1

Serviço

30

1

Serviço

Aquisição de Cabo de Freio de bicicleta
Aquisição de Cabo de Marcha 11 Velocidades de bicicleta
Aquisição de Corrente de estrada 11 velocidades de bicicleta.
Aquisição de Corrente de estrada 10 velocidades de bicicleta.
Aquisição de Pneu Tubular de Competição de bicicleta.
Aquisição de Pneu Clincher de bicicleta.
Aquisição de Câmara de Ar 700x20 - composição 100% borracha de bicicleta.
Aquisição de Cassete 11 velocidades de bicicleta.
Aquisição de Cassete 10 velocidades de bicicleta.
Guidão de bicicleta.
Aquisição de Squeeze para atleta - produzido em polipropileno de baixa densidade, matéria-prima virgem,
atende aos padrões de grau alimentício, pigmentos atóxicos com certificação, tampa de rosca com encaixe
preciso e rápido, bico retrátil com vedação perfeita Gravação: serigrafia, Core: 1 cor - Capacidade: 620 ml.
Contratação de serviço de Transporte (Van – 15 lugares) para viagens dos integrantes da equipe de
ciclismo no âmbito nacional, período de 12 meses.
Contratação de uma equipe multidisciplinar especializada na modalidade de ciclismo, são eles: 1
Coordenador Geral, 1 Técnico da Equipe de Base, 1 Técnico da Equipe de Elite, 1 Auxiliar Administrativo, 1
Massagista e 1 Mecânico da Equipe de Base, 1 Mecânico da Equipe de Elite, 1 Psicólogo, período de 12
meses com salários praticados no mercado, regime de contratação: RPA.
Contratação de empresa para prestação de serviço de Identidade visual do projeto e redes sociais, período
de 12 meses.
Aquisição de banner impresso em lona 440 g, impressão digital c/alta definição, tintas à base de solvente
no formato: 100 cm x 70 cm (altura x largura) e acabamento com bastão, ponteiras com corda para
pendurar.
Aquisição de Backdrop impresso em lona, impressão digital c/alta definição, tintas à base de solvente no
formato: 2 m x 2 m (altura x largura) e acabamento com ilhós.
Contratação de empresa para prestação de serviço de contabilidade que assinará a prestação de contas
do projeto, responsável pelo gerenciamento de contratos e guias do RH do projeto, período de 12 meses.
Contratação de empresa para prestação de serviço de Assessoria de Imprensa responsável pela
intermediação entre imprensa e projeto, divulgação das ações e vídeo institucional, clipping e
centimetragem de mídia espontânea, período de 12 meses.
Contratação de serviços de Consultoria Jurídica que irá auxiliar no esclarecimento de assuntos sobre a
legislação pertinente.
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