GRÊMIO PRUDENTE - DESPERTANDO TALENTOS
SUB 17
O Grêmio Desportivo Prudente, associação privada, inscrita no CNPJ nº 07.748.706/0001-85,
estabelecida na cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, na Rodovia Arthur Boigues
Filho, nº 59, Jd. Nova Prudente, CEP 19026-650, obteve aprovação de seu Projeto de formação
esportiva intitulado Grêmio Prudente – Despertando Talentos Sub17 com formalização do Termo de
Fomento N°139/2021, assinado 01/12/2021, com o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria
de Esportes do Estado. Assim sendo, abre a oportunidade para empresas e prestadores de serviço
participem de execução do mesmo, desde que atendam às necessidades para o bom andamento do
Projeto.
ATO CONVOCATÓRIO.
Cotação prévia de valores para oferecimento de serviços e materiais para o Grêmio Desportivo
Prudente, associação privada, inscrita no CNPJ nº 07.748.706/0001-85, estabelecida na cidade de
Presidente Prudente, Estado de São Paulo.
Fica estabelecido o prazo de 04 (quatro) dias entre 06/01/2022 a 09/01/2022 para apresentação de
propostas para:
- Materiais referentes ao Grêmio Prudente – Despertando Talentos Sub17.
- Serviços referentes ao Grêmio Prudente – Despertando Talentos Sub17
Quantidade / itens de equipamentos esportivo permanente:
MATERIAL ESPORTIVO
Bolas de Futebol
Caneleiras

QTD
30
30

UN
unidades
pares

QTD
60
60
60
60
4
30
4

UN
pares
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades

Uniformes:
MATERIAL ESPORTIVO
Meião Para Treino
Camisetas Para Treino
Shorts Para Treino
Coletes
Roupa Treino Professor
Agasalho
Uniforme de Jogo

Kit Lanches
700 kits lanches por mês durante 12 meses.
Os interessados deverão encaminhar proposta comercial em papel timbrado, constando razão social,
CNPJ, endereço e telefone da empresa, quantidade de itens a serem fornecidos, valor unitário do item,
valor total dos itens, assinatura do responsável legal e data. As propostas devem ser digitalizadas e
enviadas no e-mail: contato@gdprudente.com.br até o dia 13/01/2021 às 10h.
Recurso Humanos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Coordenador geral / 1 vaga.
Técnico de Futebol / 1 vagas.
Auxiliar Técnico / 1 vaga.
Psicólogo / 1 vaga
Preparador Físico / 1 vaga
Treinador de goleiros / 1 vaga
Os interessados deverão enviar curriculum e orçamento para o endereço de e-mail acima citado.
Poderão participar todos os interessados que atendam às exigências das descrições supracitadas, e,
cujo objeto social defina ser do ramo de atividades comprovadamente pertinente ao objeto da
contratação.
As empresas que pretendem participar deste processo deverão estar em dia com suas obrigações
fiscais junto ao Município, Estado e União.
Será verificada a idoneidade do fornecedor, através de consultas prévias em canais de pesquisa.
Maiores informações entre em contato pelo telefone: (18) 3344-0424

