
CONVITE     
 

Projeto: Pedala Green 
Data: 01/12/2018 
Locais: Tibau do Sul, RN  
 

A Associação Pedala Brasil  de Ciclismo está selecionando proposta para prestação de serviços indicados no objeto da presente 
de Cotação de Preço para o projeto em referência 
 

 Item - Detalhamento 

  Item Detalhamento

1 Serviços Operacionais 

1.1 Banheiro quimico Locação de banheiro químico com montagem e 
desmontagem. 10 unidades x 1 dia

1.2 Cavaletes 

Locação de Cavaletes de madeira para sinalização 
de vias de trânsito, organização de percurso 
modelo CET em madeira aparelhada em cores e 
dimensões normatizadas 
100 unidades x 1 dia 

1.3 Cones 

"Locação de Cones plásticos para sinalização de 
percurso e áreas de largada e chegada modelo CET 
(minimo) 0,75cm em cores e dimensões 
normatizadas". 100 unidades x 1 dia

1.4 Estande organização 
Locação e montagem de estande com 25m², 
revestido, coberto, montado em estrutura P30. 1 
locação x 1 dia  

1.5 Grade contenção 
Locação e montagem de grades 2x1,20m para 
cercamento das áreas de largada e dispersão do 
evento. 200 unidades x 1 dia 

1.6 Grade divulgação 
Locação e montagem de estrutura de metalon 
2x1,20m para instalação da comunicação visual.  
50 unidades x 1 dia 

1.7 Palco 
Locação e montagem de palco de 20m², box thruss 
Q30, com praticáveis e estrutura em painéis. 1 
locação x 1 dia 

1.8 Placas de percurso 

Locação e montagem de estrutura de metalon 
1x2m em forma de prisma para instalação da 
comunicação visual das placas de km e sinalização 
de percurso como retornos e divisões de provas. 6 
unidades x 1 dia  

1.9 Pórtico 
Locação e montagem de pórtico inflavel 7x 0,60 x 5 
para passagens dos atletas na largada/chegada e 
colocação de comunicação visual. 1 locação x 1 dia

1.10 Pranchões de hidratação 

Locação e montagem de pranchões de madeira 
com suporte modelo padrão para a distribuicão de 
água nos postos de hidratacão. 3 distribuidos na 
largada/chegada e percurso. 3 locação x 1 dia

1.11 Quadro de fotos 

Locação e montagem de estrutura em madeira 6x3 
para instalação de comunicação visual 
ilustrações diferenciadas do evento para fotos dos 
participantes. 2 locação x 1 dia

1.12 
Serviço de Criação e 
layout 

Serviço de criação e layout de material 
promocional e peças do kit

1.13 Serviço de Dj 
Serviço de controle do sistema e seleção musical 
para animação do público nas arenas dos eventos.

1.14 Serviço de filmagem 
Serviço de filmagem para cobertura e divulgação 
com entrega de material editado dos videos dos 
eventos. 

1.15 Serviço de fotografia Serviço de registro de imagens dos eventos com 
entrega de material editado.

 

está selecionando proposta para prestação de serviços indicados no objeto da presente 
para o projeto em referência com chancela do Ministério do Esporte, através da Lei de Incentivo ao Esporte:

Quantidade Unidade Duração

Detalhamento 

Locação de banheiro químico com montagem e 
desmontagem. 10 unidades x 1 dia 

10 Locação 

Locação de Cavaletes de madeira para sinalização 
de vias de trânsito, organização de percurso 
modelo CET em madeira aparelhada em cores e 
dimensões normatizadas minimas de 1x0,90x0,90. 

 

100 Locação 

"Locação de Cones plásticos para sinalização de 
percurso e áreas de largada e chegada modelo CET 
(minimo) 0,75cm em cores e dimensões 
normatizadas". 100 unidades x 1 dia 

100 Locação 

e montagem de estande com 25m², 
revestido, coberto, montado em estrutura P30. 1 1 Locação 

e montagem de grades 2x1,20m para 
cercamento das áreas de largada e dispersão do 
evento. 200 unidades x 1 dia  

200 Locação 

Locação e montagem de estrutura de metalon 
2x1,20m para instalação da comunicação visual.  50 Locação 

e montagem de palco de 20m², box thruss 
Q30, com praticáveis e estrutura em painéis. 1 1 Locação 

e montagem de estrutura de metalon 
1x2m em forma de prisma para instalação da 
comunicação visual das placas de km e sinalização 
de percurso como retornos e divisões de provas. 6 

6 Locação 

Locação e montagem de pórtico inflavel 7x 0,60 x 5 
para passagens dos atletas na largada/chegada e 
colocação de comunicação visual. 1 locação x 1 dia 

1 Locação 

Locação e montagem de pranchões de madeira 
com suporte modelo padrão para a distribuicão de 
água nos postos de hidratacão. 3 distribuidos na 
largada/chegada e percurso. 3 locação x 1 dia 

3 Locação 

Locação e montagem de estrutura em madeira 6x3 
para instalação de comunicação visual com 
ilustrações diferenciadas do evento para fotos dos 
participantes. 2 locação x 1 dia 

2 Locação 

de criação e layout de material 
promocional e peças do kit 

1 Serviço 

Serviço de controle do sistema e seleção musical 
para animação do público nas arenas dos eventos. 1 Serviço 

Serviço de filmagem para cobertura e divulgação 
com entrega de material editado dos videos dos 1 Serviço 

Serviço de registro de imagens dos eventos com 
entrega de material editado. 

1 Serviço 

está selecionando proposta para prestação de serviços indicados no objeto da presente Solicitação 
da Lei de Incentivo ao Esporte: 

Duração Unitário R$ Total R$ 
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1.16 Serviço de Limpeza 

Serviço de equipe especializada para limpeza 
durante montagem, evento e desmontagem 
locais da arena e percurso da corrida. Escala com 
10 pessoas 

1.17 Serviço de Locução 
Serviço de anúncios gerais, animação de público e 
orientação pelo sistema de som na arena.

1.18 Serviço de Manuseio 
Serviço de manuseio e montagem de kits e 
brindes. 1.000 kits 

1.19 
Serviço de Programação 
visual 

Serviço de formatação da arena, percurso e 
disposição da comunicação visual do evento

1.20 Serviço de Segurança 

Serviço de equipe especializada de segurança 
durante montagem, evento e desmontagem dos 
locais da arena e percurso da corrida. Escala com 
10 pessoas 

1.21 Serviços médicos 
Serviços de equipe especializada no atendimento 
médico: 1 UTIs Móvel completas composta cada 
uma por 1 motorista, 1 enfermeiro e 1 médico.

1.22 Som 

Serviço de sonorização de palco e largada: 4 Caixas 
amplificadas 200W, 02 Caixas de som de Sub 
Graves SB 850, 01 Kit CDJ 200 e mixer, 01 
Microfone sem fio UHF tipo bastão, 1 operadores 
de áudio. 

1.23 Tenda 3x3 
Locação e montagem de tendas em lona 
tencionada para abrigar equipe de trabalho, 
limpeza, deposito, etc...

1.24 Tenda 5x5 
Locação e montagem de tendas em lona 
tencionada para organização e espaço reservado 
para os participantes.

2 Divulgação/Promoção 

2.1 
Adesivo de pórtico 
(laterais) 

Produção de Comunicação visual colorida 050x0,50 
das laterais dos porticos. 5 unidades x 2 lados x 2 
(frente/verso) = 20 

2.2 
Adesivo de pórtico 
(testeira) 

Produção de Comunicação visual colorida em lona 
vinilica 1x0,50 das partes superiores dos porticos. 5 
unidades 2 (frente/verso) = 10

2.3 Assessoria Imprensa 
Serviço de assessoria de imprensa para maior 
exposição nas mídias locais e nacional 
serviços. 

2.4 Cartazes 

Produção de Cartaz A3, couché 150 gr, 3x0 corse 
Distribuidos e afixados em pontos 
ciclistas e outros espaços convenientes para 
divulgação das inscrições. 500 unidades

2.5 Faixa gradil 

Produção de Comunicação visual colorida em lona 
vinilica 10x0,80m colocadas nas grades de 
contenção dos funis de largada e chegada. 4 
unidades 

2.6 Faixa transito 
Produção de Faixas padrão em pano para 
orientação de transito e fechamento de vias para 
automóveis e moradores da região. 5 unidades

2.7 Folheto 
Produção de Flyer padrão em couché 115gr, 4x4 
cores  

2.8 Hot site 
Serviço de desenvolvimento e atualização das 
páginas do website exclusivo do evento. Antes, 
durante e pós evento

2.9 Lona de sinalizacao 

Produção de Comunicação visual colorida em lona 
vinilica 2m² das tendas de guarda volumes, 
atendimento médico, postos de água... 6 unidades 
+ 12 de percurso total = 18

2.10 Lona divulgação 
Produção de Comunicação visual colorida em lona 
vinilica 2m² para as grades cercamento das 
áreas.50 unidades 

2.11 Lona estande 
Produção de Comunicacao visual colorida em lona 
vinilica 20m² - para fundo de estande

2.12 Lona palco 
Produção de Comunicação visual colorida em lona 
vinilica 20m² para fundo de palco.

2.13 Lona quadro fotos 
Produção de Comunicação visual colorida em lona 
vinilica 18m² para quadros de fotos.2 unidades

3 Uniformes 

 
Serviço de equipe especializada para limpeza 
durante montagem, evento e desmontagem dos 
locais da arena e percurso da corrida. Escala com 

1 Serviço 

de anúncios gerais, animação de público e 
orientação pelo sistema de som na arena. 1 Serviço 

Serviço de manuseio e montagem de kits e 
1 Serviço 

Serviço de formatação da arena, percurso e 
disposição da comunicação visual do evento 

1 Serviço 

Serviço de equipe especializada de segurança 
durante montagem, evento e desmontagem dos 
locais da arena e percurso da corrida. Escala com 

1 Serviço 

Serviços de equipe especializada no atendimento 
médico: 1 UTIs Móvel completas composta cada 
uma por 1 motorista, 1 enfermeiro e 1 médico. 

1 Serviço 

Serviço de sonorização de palco e largada: 4 Caixas 
amplificadas 200W, 02 Caixas de som de Sub 
Graves SB 850, 01 Kit CDJ 200 e mixer, 01 
Microfone sem fio UHF tipo bastão, 1 operadores 

1 Serviço 

Locação e montagem de tendas em lona 
tencionada para abrigar equipe de trabalho, 
limpeza, deposito, etc... 

2 Locação 

e montagem de tendas em lona 
tencionada para organização e espaço reservado 
para os participantes. 

2 Locação 

Produção de Comunicação visual colorida 050x0,50 
das laterais dos porticos. 5 unidades x 2 lados x 2 20 Unidade 

de Comunicação visual colorida em lona 
vinilica 1x0,50 das partes superiores dos porticos. 5 
unidades 2 (frente/verso) = 10 

10 Unidade 

de assessoria de imprensa para maior 
exposição nas mídias locais e nacional - 2 meses de 1 Serviço 

Produção de Cartaz A3, couché 150 gr, 3x0 corse - 
Distribuidos e afixados em pontos comuns de 
ciclistas e outros espaços convenientes para 
divulgação das inscrições. 500 unidades 

500 Unidade 

de Comunicação visual colorida em lona 
vinilica 10x0,80m colocadas nas grades de 
contenção dos funis de largada e chegada. 4 

4 Unidade 

de Faixas padrão em pano para 
orientação de transito e fechamento de vias para 
automóveis e moradores da região. 5 unidades 

5 Unidade 

de Flyer padrão em couché 115gr, 4x4 
2.000 Unidade 

de desenvolvimento e atualização das 
páginas do website exclusivo do evento. Antes, 
durante e pós evento 

1 Serviço 

de Comunicação visual colorida em lona 
vinilica 2m² das tendas de guarda volumes, 
atendimento médico, postos de água... 6 unidades 
+ 12 de percurso total = 18 

18 Unidade 

de Comunicação visual colorida em lona 
vinilica 2m² para as grades cercamento das 50 Unidade 

de Comunicacao visual colorida em lona 
para fundo de estande 1 Unidade 

Produção de Comunicação visual colorida em lona 
vinilica 20m² para fundo de palco. 

1 Unidade 

Produção de Comunicação visual colorida em lona 
vinilica 18m² para quadros de fotos.2 unidades 2 Unidade 
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3.1 Camiseta equipe 
Produção de Camisetas em tecido tecnológico com 
aplicação de logomarcas em estampas frente e 
costas em 1 cor - para organização. 

3.2 Camiseta participação 

Produção de Camiseta em dryfit ou similar, com 
estampas frente/verso e aplicação de logomarcas 
dos envolvidos no projeto. 1 camiseta para cada 
inscrição 

3.3 Número de peito 
Produção de identificação modelo padrão em 
papel tyvek ou similar com estampas e alfinetes 
para controle e monitoramento dos inscritos.

4 Material/Premiação 

4.1 Medalha participação Produção de Medalha em molde de metal 
personalizado.  

4.2 Sacolinha promocional 
Produção de Sacola em tecido reutilizavel com 
estampas e aplicação de logomarcas dos 
envolvidos no projeto.

4.3 Squeeze promocional 

Produção de Squeeze em polietileno ou similar 
para cada inscrição. Especificações mínimas: Boca 
larga, flexível, tampa com sistema de vedação, 
personalização em silk.

5 Transporte/Locomoção 

5.1 Transporte 

Caminhão/carreta para transporte de materiais 
promocional, placas, grades 
percurso. Contempla motorista e mão de obra 
necessária para carregamento e descarregamento 
na ida e volta. 

5.2 Van 
Locação de van para apoio operacional 2 dias 
antes, 1 dia durante e 1 dia pós evento. 
4 dias 

1  Serviços de Terceiros   

1.1 Advocacia 
Consultoria e assessoria para 
juridica do projeto. 

1.2 Assessoria especializada 

Empresa especializada em projetos via Lei de 
Incentivo ao Esporte para adequação dos 
processos, respostas a monitoramentos, 
orientação e acompanhamento da execução e 
desembolso financeiro até a entrega da prestação 
de contas final do projeto.

1.3 Contabilidade Consultoria e assessoria para administracao 
contábil do projeto. 

 

APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO A proposta deverá ser encaminhada para os endereços disponibilizados 
 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO Poderão participar empresas convidadas, ficando, todavia, facultado a participação de outros interessados 
que atenderem as exigências e estejam cadastrados na APBC
 

Endereçar à APBC - Att. incentivo@pedalabrasil.org
 

SELEÇÃO Oportunamente a APBC selecionará a proposta pelo critério de MENOR PREÇO, MELHOR TÉCNICA, contemplando ainda 
EXPERIENCIA ANTERIOR em eventos similares. 
 

Informações Gerais informações técnicas poderão ser consultadas
 
São Paulo, Outubro/2018 
 
 
Wanderley Gonzales 
Presidente 
 

 
Produção de Camisetas em tecido tecnológico com 
aplicação de logomarcas em estampas frente e 

para organização.  
100 Unidade 

de Camiseta em dryfit ou similar, com 
estampas frente/verso e aplicação de logomarcas 
dos envolvidos no projeto. 1 camiseta para cada 1000 Unidade 

de identificação modelo padrão em 
papel tyvek ou similar com estampas e alfinetes - 
para controle e monitoramento dos inscritos. 

1000 Unidade 

      
Produção de Medalha em molde de metal 1000 Unidade 

Produção de Sacola em tecido reutilizavel com 
estampas e aplicação de logomarcas dos 
envolvidos no projeto. 

1000 Unidade 

Produção de Squeeze em polietileno ou similar 
para cada inscrição. Especificações mínimas: Boca 
larga, flexível, tampa com sistema de vedação, 
personalização em silk. 

1000 Unidade 

      
Caminhão/carreta para transporte de materiais 
promocional, placas, grades - distribuição no 
percurso. Contempla motorista e mão de obra 
necessária para carregamento e descarregamento 

1 Locação 

Locação de van para apoio operacional 2 dias 
antes, 1 dia durante e 1 dia pós evento. 1 locação x 1 Locação 

      

Consultoria e assessoria para administração 
1 Serviço 

especializada em projetos via Lei de 
Incentivo ao Esporte para adequação dos 
processos, respostas a monitoramentos, 
orientação e acompanhamento da execução e 
desembolso financeiro até a entrega da prestação 
de contas final do projeto. 

1 Serviço 

Consultoria e assessoria para administracao 
 

1 Serviço 

APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO A proposta deverá ser encaminhada para os endereços disponibilizados 

participar empresas convidadas, ficando, todavia, facultado a participação de outros interessados 
e estejam cadastrados na APBC.  

incentivo@pedalabrasil.org  

selecionará a proposta pelo critério de MENOR PREÇO, MELHOR TÉCNICA, contemplando ainda 

Informações Gerais informações técnicas poderão ser consultadas: www.pedalabrasil.org / 11 9.7666.8278
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APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO A proposta deverá ser encaminhada para os endereços disponibilizados – Assunto: PEDALA GREEN. 

participar empresas convidadas, ficando, todavia, facultado a participação de outros interessados 

selecionará a proposta pelo critério de MENOR PREÇO, MELHOR TÉCNICA, contemplando ainda 

11 9.7666.8278 


