
 

 

 

ATO CONVOCATÓRIO – Divulgação 01/2022 

Solicitação de cotação do Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural 
CNPJ 08.745.680/0001-84 

 
Materiais referentes ao projeto CORRIDA KIDS OLGA KOS – ESPORTE PARA A INCLUSÃO 

 
Divulgamos que no período de 09 a 23 de setembro de 2022 receberemos propostas para: 

ITEM MATERIAL/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO QTE. UNIDADE OCORRÊNCIA 

1 
Camisetas para 
equipe 

Camisetas gola careca em material 
sintético (POLIAMIDA) com aplicação 
de logos em silkscreen tamanhos PMG 
coloridas para identificação de staff 
prestadores de serviço 

300 Unidade 1 

2 
Estrutura para 
Hidratação - copo 
água 

Água em copos para hidratação -  
caixas com 48 copos  

100 Caixa (s) 1 

3 
Estrutura para 
Hidratação - gelo 

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

220 
Pacote 

(s) 
1 

4 Kit Atleta - Camiseta 

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 

100
0 

Unidade 1 

5 Kit Atleta - Núm peito 
Números de peito para camisetas dos 
participantes com alfinetes 

100
0 

Unidade 1 

6 Kit Atleta - Sacola 
Sacolas em nylon com cordão 
estampada 01 cor, para acondicionar os 
itens que compõem o kit 

100
0 

Unidade 1 

7 Kit Atleta - squeeze 

Squeeze estampados para hidratação - 
600 squeezes distribuídos entre os 
inscritos e participantes dos projetos do 
proponente 

100
0 

Unidade 1 

8 
Kit Lanche para 
participantes 
convidados 

01 alimento sólido + 01 alimento líquido 
+ 01 fruta -  para os participantes 
inscritos - parte do kit atleta 

100
0 

Unidade 1 

9 Medalhas 

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. 

100
0 

Unidade 1 

10 Cartucho PB 
Cartucho para impressora - preto e 
branco 

4 Unidade 1 

 


