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CONSULTA DE PREÇOS 017/2022 
Fornecedor Proponente: 
CNPJ: 
Endereço: 
Contato telefônico/celular: 
App de mensagem: 
E-mail: 
 
A presente proposta de valores é para serviços/produtos cujo objeto está relacionado abaixo. 
A empresa proponente possui 3 (três) dias úteis (a contar do dia útil seguinte à publicação desta) para 
encaminhar a proposta de preço através do e-mail contratacaodiretaibitinga@gmail.com. 
 

Item Quant. Unid. Especificação do Objeto R$ Total 

01 01 Serv. 

Contratação de empresa para realização e organização de campeonato 
de skate conforme termo de referencia abaixo: 

  Contratação de empresa para realização e organização do 2º 
Campeonato de Skate de Ibitinga, a contratada realizará o evento 
com a participação de cerca de 120 atletas, ficando também 
responsável pela abitragem, premiações, locução do evento e realização 
de oficina de skate. 

 
1.1. Área de foco do projeto 

 
Pista Municipal de Skate da Vila Maria 
Av. Eng. Ivanil Franceschini s/n – Vila Maria – Ibitinga, SP 
 
 

1.2. Período de execução 
 
01/10- Sábado - às 10h00 – Realização de Campeonato  
                     
02/10- Domingo - às 9h00 – Oficina de Skate com os atletas 
profissionais 
  
 

1.3. Modalidade do projeto 
 
Projeto de âmbito municipal e regional. 
 
 
 

1.4. Responsável pelo projeto 
 
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga   
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Ibitinga 
 
 
 

2. RESUMO DO PROJETO E JUSTIFICATIVA 
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O evento acontecerá nos dias 01 e 02 de Outubro de 2022, na 

Pista Municipal de Skate da Vila Maria, sendo que no dia 01 de 
Outubro, cerca de 120 atletas de várias cidades participarão do 
campeonato de skate, nas categorias mirim, iniciante, feminino e 
amador. Haverá premiação da seguinte forma: Troféus do 1º ao 5º e 
Medalhas do 6º ao 10º. 

No dia 02 de Outubro de 2022, a empresa deverá trazer 2 atletas 
profissionais que farão uma oficina com a população local, para ensinar 
a andar de skate e tirar dúvidas sobre a modalidade. 

Atualmente a modalidade de skate passou a fazer parte dos 
jogos olímpicos na Olimpíada de Tóquio 2020 e que o Brasil teve 
destaque na competição com a atleta mais jovem a receber uma 
medalha olímpica, e nos últimos dias uma atleta se tornou campeã 
Mundial de Skate, a mesma teve uma grande ascensão, fazendo com 
que muitos jovens se interessassem pela prática do esporte. 

Diante dessa realidade vemos a grande importância da 
realização de um evento de skate na nossa cidade, pois nos 
utilizaríamos da ascensão da modalidade para promover a prática 
esportiva, que é tão importante para que possamos tirar jovens de 
várias situações de vulnerabilidade. 

No ano de 2018, aconteceu a primeira edição do evento, sendo 
um sucesso, atraindo muitas pessoas durante a realização. Nos anos 
seguintes devido a pandemia do COVID-19, os eventos não foram 
realizados 

 
 

3. PLANEJAMENTO 
 

Infraestrutura do Evento e responsabilidade da Prefeitura: 
 

 A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga fornecerá 
a pista de skate municipal da Vila Maria para a realização do evento 
durante os 2 dias propostos, atendendo da seguinte forma: 

- Segurança e iluminação do local; 
- Ambulância; 
- Policiamento e guardas municipais; 
- Banheiros; 
- Som; 
- Frutas para o evento (20kg de maçã e 20kg de banana) ;  
-    Divulgação do evento através da Comunicação da Prefeitura;  
 

Sobre a responsabilidade da equipe contratada:  

 Contratação de arbitragem e locução; 

 Premiação dos atletas, com medalhas, troféus e produtos 

 Contratação de atletas profissionais e hospedagem dos 
mesmos; 

 Todos os custos com alimentação, transporte, hospedagem, 
encargos e demais custos inerentes a prestação dos serviços 
relativos ao evento serão por conta da empresa contratada; 
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  Sobre as condições metereológicas, deverá ficar estabelecido 
que se houver mal tempo nos 2 dias de evento, deverá ser 
adiado.   

 
 
 
Pagamento: 15 dias. 
 
 
 
Ibitinga/SP, 22 de setembro de 2022. 
 

 
Rodrigo Hortolani Ladeira 

Diretor de Licitações e Contratos 

 
 

RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO 

 


