Termo de Referência Nº 011/2021

AQUISIÇÃO DE LIVRO CURRICULO BARUERI ESPORTE FORTE
O INSTITUTO DE CIDADANIA RAÍZES, CNPJ nº 04.079.198/0001-00, visando à
contratação de pessoal para a execução das ações e serviços PROGRAMA BARUERI ESPORTE
FORTE CNPJ nº 04.079.198/0007-97, conforme descrito no Contrato de Gestão Número
537/2019, celebrado entre o Município de Barueri e o Instituto de Cidadania Raízes, vem por
meio deste, convidar fornecedores a apresentar proposta para a confecção de livro currículo
do programa Barueri Esporte Forte.
Os interessados deverão encaminhar propostas com timbre da empresa, endereço,
telefone, pessoa para contato, condições de pagamento, prazo de entrega, custo de frete se
houver, validade da proposta, acompanhado do texto “para atender demanda do contrato
de gestão 537/2019, celebrado entre o Município de Barueri e o Instituto de Cidadania
Raízes”.
As propostas deverão ser enviadas ao Instituto de Cidadania Raízes – Barueri Esporte
Forte, no endereço da avenida Sansão, 110, Jardim São Pedro, Barueri-SP. CEP 06402-200,
ou pelo e-mail: planejamento@barueriesporteforte.org.br, até às 18 horas do dia 17 de
fevereiro de 2021.
Objeto:
ITEM

1

DESCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÕES

Livro currículo esporte forte.
Miolo de 296 páginas impressas
em papel offset 75 grs.
Impressão digital color frente e
verso no formato 210x297mm.
Capa e contracapa impressas no
LIVRO CURRICULO formato 330x480mm em papel
BARUERI ESPORTE
offset, 150grs, revestidas em
FORTE
laminação fosca, impressão
digital
color
frente.
Encadernação em capa dura
lombada
quadrada,
com
empastamento em papelão cinza
1,7 mm de espessura.

QUANTIDADE

100

Especificações Técnicas/Justificativa
O Programa Barueri Esporte Forte caracteriza-se como uma Parceria Público Privada,
iniciativa da Prefeitura Municipal de Barueri, por meio de sua Secretaria Municipal de
Esportes, operacionalizado pelo Instituto de Cidadania Raízes. O escopo do programa está
orientado à democratização do acesso ao esporte aos munícipes de Barueri e a promoção da
qualidade de vida, da saúde, do bem-estar social e individual através da oferta de
modalidades de esportes e atividades e exercícios físicos nas regiões administrativas de
Barueri. Existem muitas vantagens na consecução de Parcerias Público Privadas, dentre elas
a eficiência no atendimento e otimização do uso dos recursos públicos, lisura na gestão dos
processos, pessoas e procedimentos, transparência e ética na prestação de contas, além da
disseminação de tecnologias sociais produzidas nos anos de experiências de atendimento do
Instituto de Cidadania Raízes, especialmente quando atrelados à infraestrutura singular
encontrada na municipalidade barueriense.
Com vistas à perpetuação das ações desenvolvidas na gestão do Programa Barueri
Esporte Forte, à disseminação das tecnologias sociais e educativas construídas, e, acima de
tudo, de prestar contas à população barueriense sobre as ações realizadas pela Secretaria de
Esportes na gestão 2017_2020, os coordenadores e educadores do Programa empenharamse na confecção de um livro que aglutina objetivos, orientações didáticas, metodologias de
ensino e que possibilita perenidade ao árduo e sério trabalho realizado durante o período
supracitado.
Considerando o melhor uso do erário, buscando economicidade e criando condições
para que se erradique o desperdício da gestão pública, marca indissociável da administração
em Barueri, o registro do currículo das modalidades do Programa Barueri Esporte Forte, por
meio da Secretaria Municipal de Esportes, possibilita que em quaisquer tempos,
profissionais que componham o quadro de colaboradores possam dispor de orientação
metodológica resultante dos processos de capacitação interna, da experiência do capital
intelectual acumulado durante a confecção do livro das modalidades e, ainda, aproveitar a
expertise do quadro de técnicos das modalidades que contribuíram para a realização deste
trabalho.
Este livro se propõe como um guia orientador às distintas instituições em todo o território
nacional que busquem implementar programas de democratização de acesso ao esporte, e
as variadas práticas da cultura corporal de movimento, com o mesmo compromisso com a
qualidade, a ética, a eficiência da gestão pública do município de Barueri, da Secretaria de
Esportes de Barueri e do Programa Barueri Esporte Forte, por meio do Instituto de Cidadania
raízes.

Certidão exigida:
Contrato Social (cópia simples), Quitação com o INSS, Quitação com o FGTS, Certidão
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão
Negativa de Débito Municipal e Estadual (Documentação exigida durante o processo de
aquisição).

Prazo de entrega
Até 05 (dez) dias, após aprovação do orçamento.
Critérios de Julgamento
1.
2.
3.
4.

Melhor custo benefício;
Documentação (habilidade jurídica e regularidade fiscal);
Atendimento às especificações técnicas;
Atendimento ao Termo de Referência na sua integralidade.

Forma de pagamento:
Até 2 (dois) dias, após a entrega completa.
Local de entrega:
Av. Sansão, 110, Jardim São Pedro, Barueri-SP. CEP: 06402-200.

Barueri, 10 de fevereiro de 2021.

Jorge Luis Kay
Presidente
RG 8.679.035-4

