
 

 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO PRÉVIA DE 

ORÇAMENTOS 

 

 
O Instituto Próxima Geração , CNPJ nº 30.253.383/0001-70, sediada à Rua 

Francisco Marcondes Vieira, 3 – Lar São Paulo – São Paulo/SP – Cep: 05639- 

090, neste ato representada pelo seu presidente Mauro Menezes, declara aberto 

o presente Edital de Chamamento Público para: 

Cotação Prévia de Orçamentos para o Projeto Próximos Campeões – 

(2022): 
 
 
 

Função ATIVIDADE CARGA 
HORÁRIA/SEMANAL 

Fornecimento de lanches Fornecimento e entrega 
diaria de kits lanche, 
contendo (1 fruta+1 
sanduiche + 1 suco ou 
iorgute ) 
67 alunos x 1 kit x 2 dias x 4 
semanas x 11 meses = 
5.896 kits lanches + 48 
alunos x 1 kit lanche x 3 dias 
x 4 semanas x 11 meses = 
6.336 kits lanches. Total 
geral = 12.232 kits lanches 
/ano. 

 

Coordenador técnico Planejar e acompanhar o 
escopo estabelecido e o 
progresso das rotinas, a fim 
de cumprir metas, prazos e 
custos estabelecidos. 
Contrato Pessoa Jurídica 
Prestadora de Serviços 
Especializados ( PJ) - 30 hs 
semanais . 

30 hs 

Professor de Tênis (alunos      de 
10 a 18 anos) 

1 professor de tênis, formado 
em Educação física, para 
lecionar assuntos referentes 
as técnicas do tênis , 
transmitir princípios e regras, 
bem como fornecer 
subsídios para desenvolver e 
melhorar os conhecimentos 
e habilidades dos alunos na 
pratica do tênis. Contrato 
Pessoa Jurídica Prestadora 
de Serviços Especializados ( 
PJ). 

25hs 



 

 

Professor de Tênis (alunos 
de 10 a 18 anos) 

Professor de tênis, formado 
em Educação física, para 
lecionar assuntos referentes 
as técnicas do tênis , 
transmitir princípios e regras, 
bem como fornecer 
subsídios para desenvolver e 
melhorar os conhecimentos 
e habilidades dos alunos na 
pratica do tênis. Contrato 
Pessoa Jurídica Prestadora 
de Serviços Especializados ( 
PJ) 

15hs 

 
Professor de tênis (alunos de 
7 a 9 anos) 

Especializado em tênis 
infantil. Contrato Pessoa 
Jurídica Prestadora de 
Serviços Especializados ( 
PJ). 

4hs 
 
 
 
 

 

 Monitor  Auxiliar o supervisor na gestão 
do projeto, no que se refere a 
distribuição dos lanches, 
uniformes ,vales transportes e 
material esportivo com seus 
respectivos controles. Contrato 
Pessoa Jurídica Prestadora de 
Serviços Especializados ( PJ) - 
30 hs semanais.       
 

30hs 



 

 Critério de seleção da proposta: menor preço. 

Prazo de recebimento das propostas: 25 de março de 2022 á 29 de Abril de 
2022. 

Submissão: Os interessados deverão enviar proposta orçamentária, para o e- 

mail: coodernacao@institutoproximageracao.org.br , no período que 

compreende as 00h01 do dia 25.03.2022 a 29.04.2022 (6a feira). 

Somente poderão se candidatar as empresas que apresentarem: 

• Identificação da Empresa, com nome ou razão social, CNPJ e se possível em 

papel timbrado; 

• Endereço completo, telefone e e-mail (conforme INSCRIÇÃO DO CNPJ); 

• Descrição completa e detalhada do bem ou serviço; 

• Valor discriminado unitário e valor total de cada item; 

• Nome do responsável pelas informações, bem como sua assinatura; 

• Cartão de CNPJ contendo o CNAE (Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas). 

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

conformidade com as especificações e quantidades, descritas no arquivo. 

 

 

São Paulo, 22 de Março de 2022. 
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