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Chamamento Público  
 
O Instituto Por Mais Alguém, vem realizar cotação prévia de preços de produtos e 
serviços a serem contratados para a execução do Projeto Um Passe para a Educação - 
Ano X - Informações: 
 www.umpasseparaaducacao.org.br  
Os interessados deverão mandar suas propostas para o e-mail 
contato@pormaisalguem.org.br ou entregar na sede da entidade - Rua do Rocio, 423 
- conj. 209 - Vila Olímpia. Tel: 3842-1498 .  
 
Serão aceitas propostas até o dia 14 de Outubro de 2020.  
 
As propostas deverão conter:  
 
a) Plena identificação do fornecedor, com nome ou razão social, preferencialmente 
em papel timbrado; 
b) CPF ou CNPJ 
c) endereço completo, telefone, fax ou email para contato. 
d) descrição completa e detalhado do bem ou serviço. 
e) valor discriminado de cada item e valor total;   
 
Serão contratados os seguintes serviços ou adquirido os seguintes produtos:   
 
1. Gestor de projeto (1 vaga) 
Carga horária: 25 horas semanais, contrato 1 ano. 
Responsabilidades: orientar, fornecer informações, cobrar resultados, documentar as 
atividades, fotografar as ações, preparar relatórios para a SEESP, para os 
patrocinadores e demais interessados, alimentar o site do projeto, organizar as 
comprar, controlar a execução do cronograma de atividades e demais necessidades 
do projeto. 
 
2. Professor de Educação Física com experiência em futebol (1 vaga) 
Carga horária: 20 horas semanais sendo (16 horas semanais de treinos, mais 4 horas 
semanais divididas entre distribuição de lanches, reuniões pós treinos, reunião com 
pais, jogos amistosos e campeonatos e elaboração de relatórios), contrato 1 ano.  
Responsabilidades: criação de metodologia do projeto, aulas para as 200 crianças 
divididas em 5 categorias, elaboração de relatórios técnicos. Dará aula para as turmas 
(16 horas aula/semanais), e acompanhará e orientará as 5 categorias em amistosos e 
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campeonatos, realizará de reunião com os pais, reunião de planejamento etc. (4 
horas/semanais).  
 
3. Monitores auxiliares (2 vagas) 
Carga horária: 20 horas semanais (sendo 16h semanais de treino e 4 horas semanais 
distribuídas em alimentação e reunião pós treino, jogos amistosos e campeonatos) 
contrato 1 ano 
Responsabilidades: Auxiliares do professor. Ajudam na organização das crianças, 
distribuição dos lanches, nos treinamentos, conservação, limpeza e armazenamento 
de materiais e demais necessidades que surgirem.  
 
 
4. Uniformes 
-  200 conjuntos de uniforme para treino (shorts, camiseta e meião) em poliéster, 
com até 6 logotipos.    
- 12 conjuntos de uniforme para comissão técnica (camiseta e bermuda) em poliéster, 
com até 6 logotipos.  
 
 
5.  Materiais esportivos 
- 30 bolas de futebol de campo (marcas desejadas penalty, topper ou umbro, devido a 
durabilidade) 
- 200 coletes para treino  
 
6. Site do projeto (atualização)  
Serviço: aproveitaremos o site atual do projeto, porém precisaremos atualizar o 
conteúdo (patrocinadores, novas atividades, logo da SEESP, fotos atuais etc.) Será 
alterado Layout e conteúdo. Site: www.umpasseparaaeducacao.org.br  
 
7. Kit lanche 
- 1600 kit lanches sanduíche com 2 frios e suco 200ml.  
O produto precisa ser entregue diariamente na Comunidade de Paraisópolis.  
 
8. Contador  
serviço mensal, contrato anual.    
Responsabilidade: contabilidade do projeto, assessoria contábil e na prestação de 
contas.  
    
9. Assessoria Jurídica 
serviço mensal, contrato anual.  
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Responsabilidade: elaboração de contratos, orientações trabalhistas, suporte na 
prestação de contas e interpretação dos corpos legais.  
 
Esperamos seu contato!  
Equipe P+A 
 
10/09/2020 
 


