
 

 

 

ATO CONVOCATÓRIO – Divulgação 06/2022 

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

 
Serviços referentes ao projeto APRENDIZ – ARTES MARCIAIS E 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 
Exames Médicos e 
Laboratoriais 

Exames médicos, laboratoriais, 
atestado de aptidão e laudo de 
avaliação médica. 

60 Serviço 1 

2 Exames Físicos 

Exames físicos/motores e aplicação 
de anamnese com profissional de 
educação física 02 vezes por ano: 
no início e ao final do projeto 

120 Serviço 1 

3 Avaliação Psicológica 

Tabulação dos indicadores 
cognitivos, sociais e emocionais por 
meio do Índice de Desenvolvimento 
Olga Kos - IDOK, instrumento 
utilizado para produção de gráficos e 
índices.  O objetivo é verificar o 
efeito das atividades no 
desenvolvimento global dos 
participantes. As avaliações são 
realizadas por profissionais de 
Psicologia, no início e no final do 
projeto. 

120 Serviço 1 

4 
Supervisor de Projetos 
- 20h/mensal 

Supervisionar equipe de 
profissionais e recursos materiais do 
projeto. (PJ) 

1 Serviço 11 

5 
Instrutores - 20 
horas/mensal para 
cada profissional 

Instrutores faixa preta de Karate-Do 
e Taekwondo responsáveis por 
ministrar diretamente as oficinas de 
Karate e Taekwondo do projeto. (PJ) 
- 03 de Karate + 03 de Taekwondo 
06 X R$ 3.600 X 11 

6 Serviço 11 

6 
Psicólogos - 20 
horas/mensal para 
cada profissional 

02 Psicólogos especializado no 
atendimento a pessoas com  
deficiência para acompanhamento 
das oficinas, suporte à equipe e 
gerenciamento de intervenções. (PJ)  

2 Serviço 11 

7 
Fisioterapeutas - 20 
horas/mensal para 
cada profissional 

 02 Fisioterapeutas para 
acompanhamento das oficinas e 
atendimento aos participantes, 
suporte à equipe e gerenciamento 
de intervenções. (PJ) 

2 Serviço 11 

8 
Analista de 
Comunicação 

Criação de material estratégico para 
comunicação educativa e informativa 
sobre o projeto, inclui criação de 
oportunidades de divulgação em 
redes sociais 

1 Serviço 11 

9 
Criação de layout de 
banners, folders e 
folhetos 

Para todas as peças gráficas, 
banners, folders, folhetos e 
certificados de participação 

1 Serviço 1 

10 Filmagem e fotografia 

Registro em imagem de todas as 
atividades do projeto, durante os 
treinos, eventos, incluso edição de 
imagens 

1 Serviço 10 



 

 

 

11 Impressão de banners 
Impressão de banners do projeto 
tamanho 60x80 (04 banners X R$ 
500 - 01 para cada turma) 

1 Serviço 1 

12 
Impressão de 
brochuras 

Tamanho A4, 32 pag, 4x4 cores 1000 Unidade 1 

13 
Impressão de 
certificados 

Participação no projeto 60 Unidade 1 

14 Assessoria Contábil 
Assessoria contábil referente às 
atividades administrativas do projeto. 

1 Serviço 11 

15 
Assistente 
Administrativo 

Para suporte às atividades 
administrativas do projeto. (PJ) 

1 Serviço 11 

 

 


