ATO CONVOCATÓRIO - Divulgação: 003/2022
Solicitação de cotação do Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural, CNPJ 08.745.680/0001-84.
Divulgamos que no período de 18 de janeiro a 26 de janeiro de 2022 receberemos propostas
para:
Serviços Referente ao Projeto:
CORRIDA KIDS OLGA KOS – LARGADA PARA A INCLUSÃO

No

ITEM

DESCRIÇÃO

QTE

UNIDADE

OCORRENCIA

30

Unidade

1

1.1

Banheiro Químico

Locação de banheiros químicos para o
evento

1.2

Banheiro Químico

Locação de banheiros químicos para o
evento - PcD

30

Unidade

1

1.3

Distribuição de
Kits

Estrutura para distribuição de kit atleta

1

Serviço

1

1.4

Estrutura
Operacional

1

Serviço

2

1.5

Estrutura Médica
- Ambulâncias

2

Serviço

1

1

Serviço

1

2

Serviço

1

5

Serviço

1

1

Serviço

1

300

Unidade

1

400

Unidade

1

1.6

Estrutura Médica
- Ambulatório

1.7

Estrutura Médica
- UTI Móvel

1.8

Filmagem e
Fotografia

1.9

Iluminação

1.10

Locação de
Material - Cones

1.11

Locação de
Material - Grades

Engenharia e acompanhamento
operacional de percurso, arena,
planejamento
Ambulância básica. Tripulado com:
Médico, Enfermeiro, Socorrista das 06 às
12 horas
Ambulatório. Posto médico fixo para o
evento. Com Maca, oxigênio, ambu,
bomba de infusão, monitor
cardíaco, respirador, desfibrilador,
(cardioversor), DEA ( Desfibrilador
Externo Automático) umidificador,
nebulizador, esfignomanometro,maleta de
via àerias e maleta de acesso venoso,kit
sutura,kit parto.E medicação de urgências
mais equipe de atendimento: Médico,
Enfermeiro
, Auxiliares de Enfermagem Das 06 às 12
horas.
UTIs móveis com os seguintes itens:Maca
retrátil,cinto de segurança,oxigênio, ambú,
bomba de infusão, monitor cardíaco,
respirador, desfibrilador,(cardioversor),
umidificador, nebulizador,
esfignomanômetro, E medicação de
urgências . Médico, Enfermeiro
Socorristas Das 06 às 12 horas.
Serviço de registro fotográfico e em vídeo
do evento para prestação de contas.
O valor contempla todo o serviço de
iluminação do evento:
montagem/desmontagem + 01 eletricista
disponível.
Cones padrão para direção de percursos
e direcionamento de atletas.
Grades para isolamento de
largada/chegada e percursos; grades de
proteção com cantos arredondados e
travas de encaixe

1.12

Locação de
material Mobiliario

1.13

Locação de
Material - Pódio

1.14

Locação de
Material - Palco

1.15

Locação de
Material - Placas
de Marcação

1.16

Mesas e Cadeiras plásticas para posto
médico, tendas de informações,
cronometragem, posto de água, guarda
volumes e etc.
Valor com montagem da estrutura INCLUSO RAMPA
Valor para estrutura tablado com
montagem - medidas aprox. 05mX03m incluso rampa

1

Locação

1

1

Locação

1

1

Locação

1

Placas de marcação de quilometragem e
indicação de hidratação, com suportes. O
valor contempla a placa com suporte e
amarração. Placas em lona - 01 face.

10

Locação

1

Locação de telão
de LED

Transmissão da largada e demais artes
visuais do evento

1

Locação

1

1.17

Locação de
Material Supercone

Supercones barril para isolamento.
Modelo Conão Base Quadrada.

40

Locação

1

1.18

Locação de
Material - Tendas

Aluguel de tenda confeccionada em tecido
sintético com fechamento e tablado

30

Locação

1

1.19

Material Impresso
- Back Drop

Back drops para pódio. Valor médio para
serviço de impressão e montagem do
back drops de palco/pódio.

4

Unidade

1

1.20

Material Impresso
- Cartaz

Cartazes informativos. Cartazes com
sinalização e informações do evento.

1000

Unidade

1

Material Impresso
- Folder

Folders informativos. Folder com
informações sobre o evento, percursos,
mapas com localização das estruturas do
evento tamanho A4, duas dobras,

2000

Unidade

1

3

Unidade

1

1

Serviço

1

1.21

1.22

Material Impresso
- Pórtico

1.23

Material impresso
- sinalização de
percurso

4x0
Conjunto de lonas de pórtico
chegada/largada. Box Truss estrutura
com lonas impressas com reforço e
ilhoses em toda volta afixadas com
braçadeiras. Inlcusas lonas de topo
(superiores), laterais internas e externas.
(02unid largada/chegada + 01 unid
entrada do evento)
Impressão de placas de piso, Placas de
percurso, placas de avanço, lonas de
gradil,
faixa de chegada, saias e testeiras das
tendas.

1.24

Serviços de
Bombeiro

Serviços de bombeiro civil e fornecimento
de equipamentos contra incêndio, pânico
e primeiros socorros. Serviço contendo 30
bombeiros civis Das 06 às 12 horas

1

Serviço

1

1.25

Sonorização

Sistema de Som compatível com o evento
com caixas de som + operação de som +
02 geradores + 01 locutor.

1

Serviço

1

1.26

Taxas e Tributos ECAD

Taxa de ECAD: arrecadação e distribuição
de direitos autorais de execução pública
de músicas durante o evento (taxa
obrigatória por uso de música durante o
evento)

1.27

Taxas e Tributos Federação

Taxa de Chancela Federações

1

Taxa

1

1.28

Taxas e Tributos Prefeitura

Taxa da Prefeitura - referente a uso de
solo

1

Taxa

1

1.29

Transporte de
materiais

1

Serviço

1

1.30

Transporte

18

Locação

1

2.1

Camisetas para
equipe

Transporte de materiais para montagem e
desmontagem (recolha)
Locação de ônibus para levar os
participantes não pagantes ao local da
corrida como medida de acessibilidade e
democratização do acesso. ônibus
executivo saindo das zonas norte, sul,
leste, oeste da cidade de SP e região
metropolitana
Camisetas gola careca em material
sintético (POLIAMIDA) com aplicação de
logos em silkscreen tamanhos PMG
coloridas para identificação de staff
prestadores de serviço

220

Unidade

1

2.2

Estrutura para
Hidratação caixas de
acondicionamento

Locação de pranchões de água e caixas
para acondicionamento da água a ser
distribuída aos participantes durante os
percursos.

1

Serviço

1

2.3

Estrutura para
Hidratação - copo
água

Água em copos para hidratação - caixas
com 48 copos

100

Caixa (s)

1

2.4

Estrutura para
Hidratação - gelo

Gelo para manter temperatura de copos
de água. pacotes de 5kg

220

Pacote (s)

1

1000

Unidade

1

1000

Unidade

1

1000

Unidade

1

1000

Unidade

1

1000

Unidade

1

1000

Unidade

1

1000

Unidade

1

2.5

Kit Atleta Camiseta

2.6

Kit Atleta - Núm
peito

2.7

Kit Atleta - Sacola

2.8

Kit atleta - boné

2.9

Kit Atleta squeeze

2.10

Kit Atleta fruta/suco

2.11

Kit atleta - toalha

Para a criança inscrita - Camiseta gola
careca em material sintético
(POLIÉSTER) com aplicação de logos em
silkscreen colorido para os participantes
que realizaram suas inscrições como
parte do kit - 600 inscritos + 200
participantes dos projetos IOK
Números de peito para camisetas dos
participantes com alfinetes
Sacolas em nylon com cordão estampada
01 cor, para acondicionar os itens que
compõem o kit
Boné ou viseira para participantes da
corrida - kit atleta
Squeeze estampados para hidratação 600 squeezes distribuídos entre os
inscritos e participantes dos projetos do
proponente
Fruta e suco para os participantes
inscritos - parte do kit atleta
Toalha tamanho escolar para participantes
inscritos - parte do kit atleta

1

Taxa

1

2.12

Kit Lanche para
participantes
convidados

3.1

Medalhas

4.1

Analista de
Comunicação

4.2

Kit Lanche para os participantes
convidados (alunos dos projetos do
Instituto Olga Kos e seus responsáveis). O
kit é composto de 01 alimento sólido, 01
líquido e 01 fruta. Serão 02 kits por
participante: 300 unid X 02 = 600 + 400
acompanhantes
Medalhas para todos os participantes da
corrida e da caminhada - Medalhas
personalizadas em metal frente e verso c/
fundo trabalhado, tamanho 10 cm c/ fita
formato irregular recortado.

1000

Unidade

1

1000

Unidade

1

Elaboração de estratégias de
comunicação para a divulgação do
evento e captação de participantes em
mídias espontâneas, redes sociais e etc.

1

Serviço

1

Criação e Lay out
de peças gráficas

Criação e lay out de peças gráficas,
identidade visual de todo o evento

1

Serviço

1

4.3

Locação de
Drone

Registro aéreo do evento para divulgação,
captação de imagens, incluso operadores
(02unid)

2

Serviço

1

1.1

Cartucho PB

Cartucho para impressora - preto e branco

4

Unidade

1

1.2

Coordenação
Geral

1

Serviço

1

1.3

Assessoria
Contábil

1

Serviço

1

1.4

Assessoria
Jurídica

Serviço de coordenação geral da corrida
(03 meses)
Assessoria contábil referente às
atividades administrativas do projeto. (03
meses)
Assessoria jurídica referente às atividades
administrativas do projeto. (03 meses)

1

Serviço

1

1.5

Assistente
Administrativo

Para suporte às atividades administrativas
do projeto. (PJ)

2

Serviço

3

