
 

Associação Pedala Brasil de Ciclismo

 
TOMADA DE PREÇO 
 
CONVITE 
 
Projeto: Pedala Green  
Data: 27/07/2019 
Local: Chapadão do Céu, GO 
 
A Associação Pedala Brasil de Ciclismo está selecionando proposta para prestação de serviços 
presente de Cotação de Preço para o projeto em referência com chancela do Ministério do Esporte, através da Lei de 
Incentivo ao Esporte: 
 

Ação Detalhamento

1.1 Cones 
Locação de Cones plásticos 
áreas de largada e chegada modelo CET (minimo) 0,75cm 
em cores e dimensões normatizadas"

1.2 Grade contenção Locação e montagem de grades 2x1,20m para cercamento 
das áreas de largada e dispersão do evento.

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

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

1.5 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. 

1.6 Pórtico 
Locação e montagem 
passagens dos atletas na largada/chegada e colocação de 
comunicação visual 

1.7 
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. 

1.8 Quadro de fotos Locação e montagem de estrutura em madeira 6x3 para 
instalação de comunicação visual

1.9 Tenda 3x3 Locação e montagem de tendas em lona 

2.1 
Adesivo de pórtico 
(laterais) 

Produção de Comunicação visual colorida 050x0,50 das 
laterais dos porticos.

2.2 Adesivo de pórtico 
(testeira) 

Produção de Comunicação visual colorida em lona vinilica 
1x0,50 das partes superiores dos porticos.

2.3 Faixa gradil 
Produção de Comunicação visual colorida em lona vinilica 
10x0,80m 

2.4 Faixa transito 
Produção de Faixas padrão em pano para orientação de 
transito 

2.5 
Lona de 
sinalizacao 

Produção de Comunicação visual colorida em lona vinilica 
2m² das tendas 

2.6 Lona divulgação 
Produção de Comunicação visual colorida em lona vinilica 
2m² 

2.7 Lona palco 
Produção de Comunicação visual colorida em 
20m² 

2.8 Lona quadro fotos 
Produção de Comunicação visual colorida em lona vinilica 
18m² 

3.1 Camiseta equipe 
Produção de Camisetas em tecido tecnológico com 
aplicação de logomarcas em estampas frente e costas em 
cor 

3.2 
Camiseta 
participação 

Produção de Camiseta em dryfit ou similar, com estampas 
frente/verso e aplicação de logomarcas

4.1 Medalha 
participação 

Produção de Medalha em molde de metal personalizado. 

5.1 Transporte 

Caminhão/carreta para transporte de materiais 
promocional, placas, grades 
Contempla motorista e mão de obra necessária para 
carregamento e descarregamento na ida e volta.
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A Associação Pedala Brasil de Ciclismo está selecionando proposta para prestação de serviços 
presente de Cotação de Preço para o projeto em referência com chancela do Ministério do Esporte, através da Lei de 

Detalhamento Qtde Unid Duração

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

30 Locação 1 

Locação e montagem de grades 2x1,20m para cercamento 
das áreas de largada e dispersão do evento. 

200 Locação 1 

Locação e montagem de estrutura de metalon 2x1,20m 
para instalação da comunicação visual. 30 Locação 1 

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

1 Locação 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 

 

6 Locação 1 

Locação e montagem de pórtico inflavel 7x 0,60 x 5 para 
passagens dos atletas na largada/chegada e colocação de 

 
1 Locação 1 

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 

3 Locação 1 

Locação e montagem de estrutura em madeira 6x3 para 
instalação de comunicação visual 

1 Locação 1 

Locação e montagem de tendas em lona tencionada 2 Locação 1 

Produção de Comunicação visual colorida 050x0,50 das 
laterais dos porticos. 20 Unidade 1 

Produção de Comunicação visual colorida em lona vinilica 
partes superiores dos porticos. 

10 Unidade 1 

Produção de Comunicação visual colorida em lona vinilica 
4 Unidade 1 

Produção de Faixas padrão em pano para orientação de 
3 Unidade 1 

Produção de Comunicação visual colorida em lona vinilica 
18 Unidade 1 

Produção de Comunicação visual colorida em lona vinilica 
30 Unidade 1 

Produção de Comunicação visual colorida em lona vinilica 
1 Unidade 1 

Produção de Comunicação visual colorida em lona vinilica 
1 Unidade 1 

Produção de Camisetas em tecido tecnológico com 
aplicação de logomarcas em estampas frente e costas em 1 18 Unidade 0 

Produção de Camiseta em dryfit ou similar, com estampas 
frente/verso e aplicação de logomarcas 

400 Unidade 0 

Produção de Medalha em molde de metal personalizado.  400 Unidade 1 

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

1 Locação 1 

 

 18.475.983/0001-88 

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 com chancela do Ministério do Esporte, através da Lei de 

Duração R$ Unidade R$ Total 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Associação Pedala Brasil de Ciclismo

 
 
APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO 
A proposta deverá ser encaminhada par
Deverá seguir o modelo de apresentação da proposta conforme indicado acima, informando todas as ações de acordo com a
discriminação de cada item. 
 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
Poderão participar empresas convidadas, ficando, todavia, facultado a participação de outros interessados que atenderem as 
exigências e estejam cadastrados na APBC 
 
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: 
9.7666.8278. 
 
Este convite está disponibilizado em www.pedalabrasil.org
 
São Paulo, 4 de julho de 2019  
 
 
 
 
 
Wanderley Gonzales  
Presidente 
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proposta deverá ser encaminhada para: incentivo@pedalabrasil.org – Assunto: PEDALA GREEN
Deverá seguir o modelo de apresentação da proposta conforme indicado acima, informando todas as ações de acordo com a

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.  

ções técnicas poderão ser consultadas: incentivo@pedalabrasil.org

www.pedalabrasil.org (Editais). 

 

 18.475.983/0001-88 

Assunto: PEDALA GREEN; 
Deverá seguir o modelo de apresentação da proposta conforme indicado acima, informando todas as ações de acordo com a 

Poderão participar empresas convidadas, ficando, todavia, facultado a participação de outros interessados que atenderem as 
incentivo@pedalabrasil.org  

SELEÇÃO Oportunamente a APBC selecionará a proposta pelo critério de MENOR PREÇO, MELHOR TÉCNICA, contemplando 

incentivo@pedalabrasil.org ou pelo telefone (11) 


