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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JET SKI 

 

 
COMUNICADO IMPORTANTE A FORNEDORES DE SERVIÇOS 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PROJETO DA LEI PAULISTA DE INCENTIVO 
AO ESPORTE 

 

A BJSA selecionará a proposta pelo critério de MENOR PREÇO, MELHOR 

TÉCNICA, contemplando ainda EXPERIÊNCIA ANTERIOR em eventos 

similares. Os pagamentos serão efetuados contra entrega de documento 

fiscal, com deposito em conta corrente bancaria em nome do fornecedor 

selecionado 

 

PROJETO: CAMPEONATO BRASILEIRO DE JET SKI 

LOCAL: GUARUJÁ – PRAIA DA ENSEADA 

DATA: DE 14 A 17/11/19 
1. RECURSOS HUMANOS 

1.1 Assessoria Desportiva:  Equipe responsável pela parte técnica da prova ( Experiência com 

esportes náuticos); 

1.2 Staff Operacional:  12 pessoas: Equipe de cronometragem, resgate, montagem náutica, 

preparação de equipamentos, apoio de terra, inspeção de raias, inspeção de segurança etc; 

1.3 Coordenador Geral (1) : Profissional responsável pela gestão geral do evento. Experiência 

com eventos da modalidade - 4 meses; 

1.4 Juizes (10): Profissionais credenciados pela Federação internacional; 

1.5 Secretaria (2) Equipe administrativa para coordenar os serviços como inscrições, emails e 

demais funções; 

1.6 Montagem/ Serviços Gerais (10): Equipe responsável pela montagem, manutenção dos 

equipamentos e estruturas; 

1.7 Segurança (12) Contratação de empresa para efetuar a segurança necessária ao evento 

(revezamento); 

1.8 Locutor: Profissional da área com experiência na modalidade; 

1.9 Fotografia: Profissional com experiência em esportes aquáticos com equipamento 

compatível; 

1.10 Filmagem, transmissão e edição: Produtora para gravação e transmissão ao vivo pela 

internet; 

1.11 Criação e artes de materiais:Logotipia e programação visual de todas pelas publicitárias 

do evento e comunicação visual; 



2. UNIFORMES 

2.1 Camisetas promocionais: de malha 100% gola careca com logotipia frente e costas (250); 

2.2. Uniformes Staff: Bermuda de tactel  e camiseta malha + boné ( com estampa) (100); 

3. INFRAESTRUTURA 

3.1 Tendas Locação de 32 tendas de 4 x 4 m.; 

3.2 Montagem estruturas: Montagem de estrutura tubular, madeira e cobertura de torre de 3 

andares de 5 x 5 m. para almoxarifado ( terreo), filmagem e transmissão ( piso 1) e 

cronometragem e locução ( piso 3); 

3.3 2 arquibancadas cobertas sendo 1 de 6 degraus x 25 mts e outra de 9 degraus de 40 mts.; 

3.4 Sonorização: Locação de sonorização de longo alcance com mesa, caixas, periféricos com 2 

operadores; 

3.5 Grades: Locação de 450 mts de grades de 2 x 1 mts 

3.6 Banheiros Químicos: Locação de 15 banheiros químicos pelo período 

3.7 Painéis: Estruturas de metal para sustentação de pórticos, back drops e placas de 

publicidade 150 mts. 

3.8 Ambulâncias: Locação de 2 ambulâncias sendo 1 UTI e outra de remoção 

4. MATERIAIS DIVERSOS 

4.1 Material esportivo: manutenção e controle de bóias, bandeiras, cones, cordas, motor de 

popa etc; 

4.2 Banners/Back Drop: Impressão de lonafront com comunicação visual do evento 150 mts; 

4.3  Adesivos:  adesivos de numeração de jets, logotipia nos jets entre outros ( 60 x 60cm) 

quantidade: 50; 

4.4 Troféus: Troféus para os 3 primeiros de cada modalidade e categoria (25 categorias x 2 

amador e profissional 150 ( acrílico 17 cms); 

4.4 Cartazes para colocação no comercio local ( 150) Tamanho A3 120 gr. 4 x o cores; 

5. ALIMENTAÇÃO 

5.1 Lanches : 440 unidades de kit lanches com sanduiche de frios (120 gr) + suco + fruta; 

5.2. Água: 1.750 unidades ( pet 500 ml); 

6. TRANSPORTE 

6.1 Caminhão para transporte de estruturas pesadas 3 caminhões 2 viagens- Cotia- Guarujá; 

6.2 Locação de 2 vans por 4 dias ( 15 lugares + ar condicionado); 

7. Taxas 

7.1 Seguro de vida atletas ( 150 pessoas); 

7.2 Seguro responsabilidade civil :15.000 pessoas; 



8 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

8.1 Assessoria de Imprensa: Para mídias locais, redes sociais e transmissão ao vivo pela 

Internet; 

8.2 Contador: contratado para prestação de contas com experiência em Leis de Incentivo. 

Os interessados deverão enviar seus orçamentos com todos os 
dados da empresa para jetskipardal@gmail.com  até o dia 30 de 
outubro de 2018 às 17 horas. Dúvidas também por e-mail 
 

 

mailto:contato@ginart.art.br

