TOMADA DE PREÇO
CONVITE

Projeto: Pedala Green
Data: 06/10/2019
Local: Rio de Janeiro, RJ

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 d
da Lei de Incentivo ao Esporte:
Ativação: Espaço
EcoBike
Ativação: Espaço
Saúde

Ativação: Espaço
Street

Balcão entrega kits

Bandeiras

Discriminação
Locação e montagem de Bikerama: Circuito oval montado c/bikes estacionárias e
minibicicletas conectadas. Especificação mínima: 10 mts, compatível c/rodas 26, 27, 28 e
cadeirante; 14,5 VCC convertida em 150 watts e eficiência 90%; 7k, portátil, retrátil.
Locação e montagem de espaço para massagem/relaxamento e Avaliação física com 3
macas - Maca desmontável para massagem, estrutura de alumínio, colchão com 3 cm de
espessura em espuma D28, apoio de cabeça em espuma siliconada, capacidade máxima de
carga estática de 250kg, dimensões aproxima
aproximadas (mm): (C) 1800 x (L) 650 x (H) 750.
Locação e montagem de pista Street bike e "sem rodinhas" com pequenas rampas e
obstáculos montados com 15 Steps emborrachados confeccionado em EVA, antiderrapante,
com textura siliconada, medidas de 80 cm de largura, 30 cm de altura, 10 cm de
comprimento.
Locação e montagem de Balcão de recepção reto com 1 tampo; estrutura em madeira; pés
metálicos com regulagem de altura; tampo fabricado em madeira aglomerada de 25 mm de
espessura; frente, laterais e prateleiras fabricados em madeira aglomerada de 15 mm de
espessura; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão; dimensões
aproximadas (mm): (L) 1400 x (P) 700 x (H) 750.
Locação e montagem de Bandeiras de sinalização para obstáculos (par). Para Ativação
Street e "sem rodinhas". 30 pares.

1

Locação

1

3

Locação

1

15

Locação

1

1

Locação

1

30

Locação

1

Banheiro químico

Aluguel de banheiro químico para atender os participantes e público.

6

Locação

1

Cadeira

Aluguel de cadeira para atender a todas as áreas do evento.

60

Locação

1

Cone

Locação e montagem de Cone confeccionado em borracha; Base quadrada; Altura: 50 Cm.
Para sinalização de percurso e arena do evento.

200

Locação

1

1

Locação
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Locação
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Locação

1

1
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1

1

Locação

1

1

Locação

1

40

Locação

1

Estande 30x5
Gradil
Mesa
Palco
Pórtico

Prevenção

Sonorização
Sonorização
Sonorização
Sonorização
Suporte Sinalização

Aluguel de camarote coberto medindo 30m x 5m - com 3 divisões de 10m para Espaço
Ativação: EcoBike, Street e Saúde.
Locação e montagem de Grade para demarcação de área tubular de aço galvanizado com
encaixes para opção de montagem contínua, pintado; dimensão aproximada (mm): (H)
1.200 x (C) 2.20.
Aluguel de mesa de plástico, branca, para atender a todas as áreas do evento.
Locação e montagem de pórtico (testeira) com Palco dimensões em cm 522x275, relação
altura/comprimento (H/L) iguais a 0,52, composto de palco fabricado de estrutura metálica
e tablado em madeira de 20mm.
Locação, montagem e Confecção de pórtico na arena do evento. Em acrílico, medindo 4m x
3m
Carro de intervenção médica - Deve ser equipado para atendimento de emergências
respiratórias, cardiovasculares e equipamentos de imobilização, contendo os seguintes
equipamentos: 1) Equipamento para vias aéreas: a) máscaras com reservatório para nãoreinalação, b) máscara facial para ventilação, c) cânulas de Guedel tamanho 3 (x2) e 4 (x2),
d) cânula naso-faríngea
faríngea tamnaho 7 (x2) e 8 (x2), e) laringoscópio adulto, f) cânulas oro
orotraqueais tamanho 7, 5 (x2) e 8 (x2) com conectores apropriados e seringa para insuflar o
”cuff“, g) equipamento para suporte respiratório em casos de vias aéreas,
difíceis(Combitube®, Fastrach®, etc.), h) equipamento para verificação da correta intubação
oro-traqueal:
traqueal: detetor esofágico, capnógrafo ou detet
detetor de CO2, i) oxímetro digital, 2)
Ventilação: a) ventilador manual com reservatório de oxigênio, b) aparelho de sucção
portátil (300mmHg - vácuo), c) catéteres de aspiração e um tubo rígido de sucção Yankauer, d) torpedo de oxigênio com válvulas redutor
redutoras e conecções, e) equipamento para
descompressão torácica, 3) Suporte circulatório: a) torniquetes, b) material para preparar
acesso venoso, c) equipamento para infusões endo
endo-venosas (x4), d) cânulas endovenosas
no. 14 (x3) e 16 (x3), e) suficiente volume de soluções salinas, f) desfibrilador cardíaco
(desfibrilador externo automático é suficiente), 4) Coluna cervical: a) colares cervicais
rígidos (x2), b) imobilizador de coluna (KED), 5) Curativos: a) seleção de material para
curativos, incluindo bandagen
bandagens, b) curativos para queimaduras (Water Gel e cobertores
isotérmicos), 6) Medicamentos: a) drogas para intubação (sequência rápida), b) drogas para
problemas cardiovasculares, c) drogas para problemas respiratórios, d) glucocorticóides, e)
analgésicos, f) sedativos e anti
anti-epiléticos, 7) Itens diversos: a) tesoura forte, b) luvas de
cuidados gerais e estéreis.
Locação de componentes do sistema de som na arena do evento: Caixa de som Ativa
amplificada 15 Pol 2000W PMPO 250W RMS.
Locação de componentes do sistema de som na arena do evento: Mesa de mixagem com 8
in/out, expansível para 64 in/out com protocolo Dante - Yamaha CL ou similar, para sistema
de som.
Locação de componentes do sistema de som na arena do evento: Microfone sem fio de
mão, frequência 50Hz a 15Khz.
Locação de componentes do sistema de som na arena do evento: Rack de piso fechado 19``
de 24 RU completo incluindo testes, engenharia, startup e treinamento para todo o sistema
de sonorização.
Locação e montagem de Suportes 80cm x 150cm em metalon para fixação de banners de
sinalização: 2 suportes formando um prisma: 8 percurso
percurso-km e 12 p/arena = 20 x 2 faces= 40.
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Sacolinha Bag

Tenda aberta, modelo piramidal; cobertura em tecido sintético (laminado de PVC reforçado
com poliéster), impermeáveis, blackout, antichama, antimofo, antifungo e antirradiação UV;
estrutura tubular em alumínio ou aço galvanizado com encaixes conexões e parafusos;
dimensão: 3 x 3 m; área útil coberta: 9,0 m²; características do tecido sintético: peso
400g/m²; espessura 0,45 mm; resistência à ruptura longitudinal 50 kg/5 cm / transversal 40
kg/5 cm; resistência
tência ao rasgo longitudinal e transversal 8 kg.
Tenda fechada, modelo piramidal; cobertura e fechamento lateral em tecido sintético
(laminado de PVC reforçado com poliéster), impermeáveis, blackout, antichama, antimofo,
antifungo e antirradiação UV; estrutura tubular em alumínio ou aço galvanizado com
encaixes conexões e parafusos; dimensão: 3 x 3 m; área útil coberta: 9,0 m²; características
do tecido sintético: peso 400g/m²; espessura 0,45 mm; resistência à ruptura long
longitudinal 50
kg/5 cm / transversal 40 kg/5 cm; resistência ao rasgo longitudinal e transversal 8 kg.
Locação de van executiva, com capacidade para 15 passageiros, com motorista, combustível
e quilometragem livre até 200 km por dia.
Produção de Sacola em Tyvec ou similar com estampas e aplicação de logomarcas

Squeeze

Squeeze (garrafa para água), em alumínio com capacidade para 500ml

Medalha
participação

Medalha com logos metal fundido e fita de cetim. Tamanho: 4 cm x 5 cm. Formato: irregular

Tenda 3x3

Tenda 3x3 fechada

Transporte
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1

4
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1
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1.000
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-

1.000
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-

1.000
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-

1.100

Unidade

-

Hidratação Água

Camiseta malha poliéster lisa, (ou similar) 100 %, poliéster acabamento de DRY com
amaciante - hidrofilia de multifilamento 75/36 100% poliéster de gramatura de
aproximadamente 130 g, acabamento dry, em cores. 1.000 unidades para inscritos e 100
p/equipe organização
Diária p/ pousada, locomoção urbana e alimentação da Equipe de voluntários responsáveis
pela ações operacionais: 1 Produtor; 4 Coordenadores: (1 Passeio e 2 Espaços EcoBike e
Street, 1 Espaço Saúde). 5 x 5 dias (5 diárias).
Água Mineral Sem Gás Verão 240ml - fardo c/ 12 Unidades.

350

Pacote (s)

1

Hidratação Gêlo

40 pacotes 5k

40

Pacote (s)

1

Apoio Operacional:
Limpeza

Contratação de empresa responsavel pela equipe de limpeza durante montagem, evento e
desmontagem dos locais da arena e percurso.

10

Pessoa (s)

1

Apoio Operacional:
Mão de obra

Contratação de empresa responsavel pela equipe de apoio operacional durante montagem,
evento e desmontagem dos locais da arena e percurso.

10

Pessoa (s)

1

Apoio Operacional:
Monitores

Contratação de empresa responsavel pela equipe de monitores de percurso e arena de
ativação

20

Pessoa (s)

1

Apoio Operacional:
Recepção/Promoção

Contratação de empresa responsavel pela equipe de recepção e promoção, entrega de kits,
orientação na arena.

10

Pessoa (s)

1

Apoio Operacional:
Segurança

Contratação de empresa responsavel pela equipe de segurança durante montagem, evento
e desmontagem dos locais da arena e percurso.

10

Pessoa (s)

1

Web Designer

Contratação de Profissional Qualificado - Web Designer / Web Master: Manutenção do site
Institucional do projeto.

1

Serviço

1

Backdrop Estande
Ativação

Backdrop 4x3 em lona, 4 cores com impressão de logomarcas. (3 unidades 4x3 fixadas em
espaço centralizado de 30m (1 Espaço EcoBike; 1 Espaço Street; 1 Espaço Saúde)

3

Unidade

1

Backdrop Palco

Flyer

Backdrop 4x3 em lona, 4 cores com impressão de logomarcas. Para fundo de palco.
Produção de Banners 80cm x 150cm: 2 p/suportes formando um prisma: 8 percurso
percurso-km e
12 p/arena = 40 x 2 faces= 40 unidaddes
Confecção de Cartazes A3 Couché Fosco 150g
Confecção de faixa em lona de 4m x 0,70m. Para funil de largada/chegada. (4 unidades para
2 laterais do funil de largada/chegada
Confecção de Flyers A6 10 X15 cm 4/4 Couché Fosco 150g

Placa

Confecção de placas em PVC, 4 cores, medindo 2m x 1m, com impressão logomarcas

Camiseta

Diárias

Banner Sinalização
Cartaz
Faixa Lona

Voluntários da APBC

1

Unidade

1

40

Unidade

1

100

Unidade

1

4

Unidade

1

1.000

Unidade

1

50

Unidade

1

APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO A proposta deverá ser encaminhada par
para: incentivo@pedalabrasil.org – Assunto: PEDALA GREEN;
GREEN

Deverá seguir o modelo de apresentação da proposta conforme indicado acima, informando todas as ações de acordo com a discrim
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 - Endereçar à APBC - Att. incentivo@pedalabrasil.org

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

Informações
nformações técnicas poderão ser consultadas: incentivo@pedalabrasil.org ou pelo telefone (11) 9.7666.8278.
9.7666.8278
Tomada de preço disponibilizado em: www.pedalabrasil.org (Editais).
São Paulo,

setembro de 2019

Wanderley Gonzales
Presidente
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