
 

 

 

 
ATO CONVOCATÓRIO - Divulgação: 001/2022 

 
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: TIME NOTA DEZ – FUTSAL E INCLUSÃO 
 

No ITEM DESCRIÇÃO QTE UNIDADE OCORRENCIA 

1.1 Agasalho Completo 

Agasalho em chimpa, com recortes 
na manga e no corpo, calça e 
blusa com estampa em silkscreen 
para participantes e equipe. 

80 Unidade 1 

1.2 Apitos 
Apito para arbitragem de plástico 
com cordão  

4 Unidade 1 

1.3 Bermudas/calção 
Para participantes - prática das 
oficinas 

80 Unidade 1 

1.4 Bolas 
Bola de Futebol de Salão - para 
treinos e jogos 

6 Unidade 1 

1.5 Bomba de encher bola 
Para encher bolas - 01/turma 
(incluso bico/calibrador) 

2 Unidade 1 

1.6 Camisetas 
Camisetas para participantes - 
prática das oficinas - 06 unidades 
para equipe 

86 Unidade 1 

1.7 Chuteiras 
Para uso dos participantes na 
prática do futsal nas oficinas 

80 Pares 1 

1.8 
Coletes de 
identificação 

Para formação de times - incluso 
colete para goleiros 

80 Unidade 1 

1.9 Cones 
Para exercícios durante os treinos 
nas oficinas - kit c 10 

2 Unidade 1 

1.10 Corda Corda de pular coletiva - de treino 4 Unidade 1 

1.11 Luvas Luvas para goleiro 4 Pares 1 

1.12 Medalhas 

Medalhas de participação para os 
participantes ao final do Projeto. 
Personalizadas em metal, c/ fita 
digital, formato irregular recortado 

80 Unidade 1 

1.13 Meias 
Meião para uso dos participantes 
nas oficinas de futsal 

80 Pares 1 

1.14 
Mochilas para 
Uniforme 

Mochila para os participantes, 
necessária para guardar os seus 
uniformes e pertences.  Tamanho 
médio, dois bolsos em tela para 
pequenos objetos, compartimento 
interno em nylon, compartimento 
frontal com zíper, alças 
anatômicas. 

80 Unidade 1 

1.15 Traves Conjunto traves de futebol (móveis) 1 PAR 1 

2.1 
Kit-lanche para oficinas 
de futsal 

Kit pronto (01 alimento sólido + 01 
líquido + 01 fruta) para os 
participantes após oficina (01 
kit/dia X 80 pessoas X 02 dias = 
160kits/semana X 4 semanas =  
640 kits/mês 

640 Unidade 10 



 

 

 

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

1 Serviço 11 

3.2 
Instrutores de futsal - 
24h/mensal para cada 
profissional 

Instrutores responsáveis por 
ministrar diretamente as oficinas do 
projeto. (PJ) 

3 Serviço 11 

3.3 
Psicólogo 24h/mensal 
para cada profissional 

Psicólogo experiente em 
atendimento a pessoas com 
deficiência intelectual para 
acompanhamento das oficinas, 
suporte à equipe e gerenciamento 
de intervenções. (PJ). 

1 Serviço 11 

3.4 
Fisioterapeuta 
24h/mensal para cada 
profissional 

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

1 Serviço 11 

3.5 

Serviço de exame 
médico e de coleta 
para Exames 
Laboratoriais 

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

60 Serviço 1 

3.6 
Serviço de exames 
Físicos 

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

60 Serviço 2 

3.7 
Serviço de filmagem e 
fotografia 

Registro de imagem durante os 
treinos, incluso edição de imagens 

1 Serviço 11 

3.8 
Serviço gráfico de 
impressão de 
brochuras 

Tamanho A4, 32 pag, 4x4 cores, 
relatório ilustrado sobre todo o 
processo de execução do projeto 

1000 Unidade 1 

3.9 
Serviço gráfico de 
impressão de banner 

Impressão de banners do projeto 
para identificação do local das 
atividades do projeto 

1 Unidade 1 

3.10 
Serviço gráfico de 
impressão de banner 
para evento final 

Banner especial para identificação 
do evento final 

1 Unidade 1 

4.1 
Analista de 
Comunicação 

Responsável pela divulgação e 
criação de estratégias de captação 
de participantes, ações educativas 
e informativas para divulgar o 
projeto. 

1 Serviço 11 

1.1 Assessoria Contábil 
Referente às atividades 
administrativas de prestação de 
contas 

1 Serviço 11 

1.2 
Assistente 
Administrativo 

Para suporte às atividades 
administrativas do projeto. (PJ) 

1 Serviço 11 

 


