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Está aberto o período de recebimento de orçamentos para prestação de serviços e aquisição de materiais para o 

projeto Escola de Esportes na Natureza - Caminhada da Associação Cultural e Desportiva Shaolin Chan Kung Fu 

do Estado de São Paulo. O projeto terá duração de 12 meses e os orçamentos deverão ser endereçados ao 

presidente da associação, Sr. Paulo Roberto Camargo Caetano Di Nizo Filho, com o período de validade mínimo de 

60 dias, em papel timbrado com os dados do prestador de serviço (razão social, CNPJ, endereço, telefone) e devem 

contemplar os itens e serviços abaixo com os valores individuais e o cálculo para as quantidades previstas. A 

empresa deve obrigatoriamente ter o código fiscal da prestação de serviço referida no orçamento. Os orçamentos 

deverão ser encaminhados para o email paulodinizo@yahoo.com.br ou entregues pessoalmente na sede da 

entidade, sendo que a pessoa responsável pela assinatura deverá ser identificada.  

 

ITEM/SERVIÇO QUANTIDADE 

Boné 105 

Camiseta Manga Curta dry fit 105 

Calça Corta Vento  50 

Calça modulável de trilha 50 

meia quentes de trilha 50 

Camiseta Manga Longa dry fit 50 

Blusa em fleece 50 

Jaqueta Corta Vento  50 

Mochila cargueira para trekking 12 

Barraca para acampamento  2 

Saco de dormir  12 

Lençol para saco de dormir 12 

Colchonete inflável  12 

Locação de ônibus para transporte de alunos e instrutores para 
execução de curso / expedição introdutório  (2 dias) 

12 

Taxa de Locação com Alojamento nos Cursos / Expedições 
intermediário 

1 

Seguro 1 por 6 meses 

Alimentação Alunos e Instrutores durante execução de curso / 
expedição introdutória (2 dias) 

360 

Gerente de projeto 1 por 6 meses 

Instrutor sênior 1 por 6 meses 

1° Instrutor Assistente 1 por 6 meses 

Criação identidade visual projeto 1 

Produção de vídeos para divulgação do projeto 4 

Auxiliar administrativo 1 por 6 meses 

Coordenador Administrativo / Jurídico 1 

Assessoria Contábil 1 

Produção e elaboração do projeto 1 
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