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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

Escola de Ciclismo Pedalando para o Futuro Fase 8 

 

 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 14 de janeiro de 2022 a 09 de fevereiro 

de 2022, procedimento para custeio do Projeto: Escola de Ciclismo Pedalando para o Futuro Fase 

8, 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 menor preço” conforme o art. 45, § 1o., item I, 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: Escola de Ciclismo Pedalando para o Futuro Fase 8, a ser realizado no período de 12 

meses, nos anos: 2022 e 2023, no município de Ribeirão Preto e outros municípios estaduais. 

 

2 - DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

2.1. O processo de seleção observará as seguintes etapas: 

 

Tabela 1 

Etapa Descrição da Etapa Datas 

1 Publicação de Edital de 

Chamamento Público 

14/01/2022 

2 Envio das Propostas ref. a 

Aquisição de Bens e Contratação 

de Serviços – Prazo Mínimo 15 

dias 

14/01/2022 a 09/02/2022 

3 Etapa de Avaliação das Propostas 

pela Comissão de Seleção  

09/02/2022 a 10/02/2022 
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2.2.1. Será verificado o 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 14/01/2022 a 09/02/2022, 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: 

projetos@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: Escola de Ciclismo Pedalando para o Futuro Fase 8 

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: Escola de Ciclismo Pedalando para o Futuro Fase 8 

 

 

RELAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PARA 12 MESES DE PROJETO 

 
Item Quantidade Unid. Especificação 

01 06 Pessoa 

Contratação de recursos humanos especializado na modalidade de ciclismo, são eles: 1 
Coordenador Geral, 1 Professor de Ciclismo, 1 Mecânico, 1 Monitor, 1 Assistente Social e 1 
Auxiliar Administrativo pelo período de 12 meses com salários praticados no mercado, 
regime de contratação: RPA. 

02 8800 Kit 
Aquisição de Kit Lanche (Pão c/ presunto e queijo + suco + paçoca) para alunos e equipe 
de trabalho, período de 12 meses. 

03 83 Diária 
Locação de transporte da estrutura física e material do projeto aos locais de execução das 
atividades, dentro da cidade de Ribeirão Preto e região no raio de até 100Km. Quantidade: 
99 locações, período de 12 meses. 

04 50 Unidade Aquisição de Luvas de Ciclismo - Dedo curto, com material em lycra, amara e velcro. 

05 520 Litro 
Aquisição de combustível para ajuda de custo no transporte dos professores as cidades da 
região 

06 1600 Unidade 
Aquisição de Camiseta para aluno – tecido poliéster+viscose (PV), mais conhecida como 
malha fria, estampada com os logos obrigatórios do projeto. 

07 12 Unidade 
Aquisição de Bermuda para equipe de trabalho em tecido tactel estampada com os logos 
obrigatórios do projeto. 

08 24 Unidade 
Aquisição de Camisa Polo para equipe de trabalho – tecido poliéster+viscose (PV), mais 
conhecida como malha fria estampada com os logos obrigatórios do projeto. 

09 1 Serviço 
Contratação de empresa para prestação de serviço de Identidade visual do projeto e redes 
sociais, período de 12 meses. 

10 2 Unidade 
Aquisição de banner impresso em lona no formato: 120 cm x 90 cm (altura x largura) e 
acabamento com bastão, ponteiras com corda para pendurar. 

11 1600 Unidade 
Aquisição de Cartilha - c/ 12 folhas, Capa: Couchê 250 gr., Miolo – sulfite 90 gr, Medida 42 
x 29, Capa + 3 laminas (miolo), Impressão offset – colorido. 

12 1600 Unidade 
Aquisição de Certificado -  Couchê – 250 gr, Medida 14 x 29 – 4x0, Impressão variada com 
dados personalizados, Colorida, período de 12 meses. 

13 1  Serviço 
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.  

14 1 Serviço 
Contratação de serviços de Consultoria Jurídica que irá auxiliar no esclarecimento de 
assuntos sobre a legislação pertinente. 

 


