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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 013/17
Objeto:
EXECUÇÃO E REALIZAÇÃO DA PARADA E DECORAÇÃO DE NATAL

Processo n° 121/17.

ENTIDADE: Associação Comercial e Empresarial de São João da Boa Vista
Endereço: Rua São João, n° 237 – Centro - São João da Boa Vista – SP
CEP: 13870-222
Telefone: (19) 3634-4300
CNPJ: 59.766.741/0001-20

Através do presente, tornamos pública nossa proposta de que trata o Chamamento Público nº
013/17, referente ao Natal em São João da Boa Vista:

PROPOSTA TÉCNICA

Critério

Descrição

Forma de comprovação

Investmento no valor de cerca 10
mil reais, para custeios diversos,
além do previsto nesse convênio.

Contrapartida da
entidade

Contratação de seguro para as
apresentações da Parada de
Natal (com apólice de um milhão
de reais) no valor aproximado R$
2.500,00

Apresentação de notas fscais e
RPAs emitdos

Investmento de cerca de R$
12.500,00 na divulgação dos
eventos natalinos

Divulgação dos
eventos natalinos
(TV, site, redes
sociais, radio, etc)

Os eventos serão divulgados
através do trabalho de assessoria
de imprensa prestado pelo
respectvo departamento da
Associação Comercial. Além
disso, a Associação Comercial irá

Apresentação de cópia dos
planos de mídia contratados,
além de material de clipping
dos eventos citados

Pontuação de
requisitos
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realizar inserções publicitárias
nos seguintes veículos:
TV local – R$ 700,00
TV Regional – R$ 10.000
Redes sociais – R$ 600,00
Jornais locais – R$ 1.200,00
Serão realizadas 03
apresentações:

Número de
apresentações da
Parada de Natal

1 – Sob o nome de “Chegada do
Papai Noel ao DER”, dia 26/11, às
20h30, na Rua Henrique Cabral
de Vasconcelos
2- Apresentação da “Parada de
Natal”, dia 03/12, às 20h30, na
Avenida Dona Gertrudes

Apresentação de imagens e
fotos captadas durantes os dias
de apresentação do evento

3- Reapresentação da “Parada de
Natal”, dia 10/12, às 20h30, na
Avenida Dona Gertrudes

Anos de Experiência

A Associação Comercial conta
com a experiência de 08 (oito)
anos na realização do evento,
incluindo gestão de fundos,
contratação de mão de obra e
captação de patrocinadores

Apresentação de currículo
cultural da proponente da
proposta, além de contratos
comprovando convênios
anteriores na área, frmados
com a municipalidade*

PONTUAÇÃO TOTAL DA PROPOSTA TÉCNICA...
* a fm de comprovar a boa gestão e organização promovida por essa proponente, colocamos
à disposição todas as NFs e prestações de contas para consulta, caso seja necessário. Elas
estão disponíveis na sede da ACE para análise.

Declaro que, as documentações para comprovações do declarado acima, conforme solicitado
no quadro do Capitulo VI deste edital, segue em anexo junto a deste documento.

PROPOSTA FINANCEIRA
Item

Objeto

Valor total (12meses)

01

Execução e realização da Parada e Decoração de Natal

R$ 351.000,00
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PONTUAÇÃO TOTAL DA PROPOSTA FINANCEIRA

PONTUAÇÃO TOTAL DA PROPOSTA DA OSC
(PROPOSTA TÉCNICA + PROPOSTA FINANCEIRA)

Declaro, sob as penas da lei, que as informações prestadas são verdadeiras, bem como que
será executado o projeto da forma e nas quantdades pontuadas.

__________________________________
Candido Alex Pandini
RG: 16.863.771 - SSP/SP
Telefone: (19) 3634-4300
E-mail: presidencia@acesaojoao.com.br

