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Tomada de Preços 

 

Relação dos serviços a serem contratados ou materiais à serem adquiridos pelo projeto DR Skate 

School 

 

Item Descrição Quantidades 
Colete do projeto Colete personalizado para alunos e equipe técnica  210 

Skate completo 
Skate completo composto por shape, truck, jogo de 
roda, jogo de rolamento. De boa qualidade e 
aceitação no ambiente de skatistas 

60 

Capacete Plástico com espuma interna e fixação 60 

Joelheira 

Equipamento para proteção contra quedas. 
Joelheira Nylon 600. Neoprene importado de 
1,5mm. Pluma acoplada com Jersey para 
diminuição de impacto. Casquilho placa de 
Polietileno AD natural. Ilhos niquelado. Elástico 
Mara de 25mm. Velcro de 25mm. Linha de nylon 
60. Vies de 35mm. 

60 

Cotoveleira 

Equipamento para proteção contra quedas. 
Cotoveleira em Nylon 600. Neoprene nacional de 
2mm. Pluma acoplada com TNT (melhor absorção 
de impactos). Casquilho injetado em ABS. Ilhos 
Niquelado. Elastico Mara de 25mm. Velcro de 
25mm. Linha de nylon 60. Vies de 35mm. 
Tamanhos P,M,G. Uso em street e vertical. 

60 

Wristguard 

Equipamento para proteção contra quedas. Pluma 
acoplada com Jersey. Corvim Bidim. Casquilho 
injetado em ABS. Velcro de 25/50mm. Fita cka 
100% polipropileno. Linha nylon 60. Vies de 35mm. 

60 

Coordenador do projeto (12 meses) Coordenação técnica do projeto 1 

Professor (12 meses) Responsável por ministrar as aulas de Skate 2 

Auxiliar do Professor (12 meses) Acompanhamento e auxílio ao professor 1 

Lanche  
Conteúdo: queijo pasteurizado/ suco ou 
achocolatado / barra de cereal. Com entrega no 
local de aula do projeto. 

9.600 

Criação Plano de Mídia 
Artes dos folders eletrônico, ficha de inscrição, 
confecção de artes para aprovação SELJ e 
identidade visual 

1 

Produção vídeo profissional do projeto  
(Vídeo com 30 segundos e vídeo com 3 min para 
veículação em redes sociais. Serviço inclui 
roteirização, captação e edição das imagens) 

1 

Marketing em redes sociais e internet (12 meses) 
Divulgação nas redes sociais da entidade, 
resultados, ações e informações cobre o projeto 

1 

Criação do Site do Projeto  
Criação do layout, atualização de conteúdo e 
manutenção de um site para o projeto por 12 
meses 

1 

Coordenador de Eventos 
 

Os campeonatos contarão com um coordenador 
geral de evento para sua execução. 

1 

Juiz 
 

Serão contratados 2 juízes de prova, responsáveis 
pela aplicação das regras inerentes a modalidade. 
4 serviços, 2 para cada Torneio Festivo 

4 

Mesário O campeonato contará com mesários que avaliarão 4 
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 o desempenho dos participantes. 4 serviços, 2 para 
cada Torneio Festivo 

Locutor 
 

locutor, profissional comum neste tipo de 
campeonato, responsável por animar, narrar e 
informar sobre o andamento da competição. 

1 

Cobertura em vídeo e produção de um vídeo com 
o coteúdo do evento 
 

Cinegrafista para registro audiovisual e edição nos 
2 Torneios e dois dias de aulas magnas. 
 

1 

Aluguel de Tenda 
 

Aluguel de tenda para organização dos 
cameponatos de skate. 

1 

Ambulância com equipe médica 
Ambulância para acompanhamento dos dois 
torneios  

2 

Gradil 
 

Locação de gradil (15 para cada Torneio) 
30 

Produção de Torneio Festivo + Aulas Magnas 
Serviço de produção para os eventos, incluindo 
pré-produção e produção 

1 

Coordenador Administrativo (12 meses) 
Atividades administrativas para o projeto, seguindo 
Resoluções e Leis  

1 

Contador (12 meses) Contabilidade para o projeto 1 

 

A proposta deve identificar o projeto, a instituição, seu endereço e a responsável legal, Sra. Nathalia Moreira de 

Lima. Fica claro, que o envio da proposta não caracteriza contratação. Mas sim uma proposta participante de 

um processo no qual será contratado o de menor valor de acordo com a descrição. Fica vínculado a 

contratação a captação de recursos ao projeto. 

As propostas podem ser encaminhadas ao endereço da Associação Tryade de forma física, com assinatura e 

identificação do responsável pela mesma, ou de forma eletrônica para, tryade@associacaotryade.org com 

prazo de validade de 60 dias. 

 

O processo ficará aberto entre 22 de setembro e 8 de outubro de 2018. 

 

 

Mauá, 22 de setembro de 2017 
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