
ASSOCIAÇÃO PEDALA BRASIL DE CICLISMO

 
CONVITE  
SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE PREÇO
 

Projeto: Pedala Green 
Data: 06/06/2021 
LocaL: Canindé, CE  
 

A Pedala Brasil está selecionando proposta para prestação de serviços indicados no objeto da presente 
para o projeto em referência com chancela 
 

1- N°  

2- Detalhamento ações

Indique o item ou serviço que será contratado/utilizado

1 - Serviços Operacionais    

 1.1  
 Ativação: Espaço 
Saúde  

Locação e montagem de espaço para massagem/relaxamento e 
Avaliação física com 3 macas 
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 aproximadas (mm): (C) 1800 x (L) 650 x (H) 
750.  

 1.2  
 Balcão entrega 
kits  

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. 

 1.3   Bandeiras   Locação e montagem de Bandeiras de sinalização para obstáculos (par). 
Para Ativação Street  e "sem rodinhas". 30 pares.

 1.4   Banheiro químico  Aluguel de banheiro químico para atender os participantes e público. 

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

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

 1.7   Gradil  
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.  

 1.8   Mesa  
Aluguel de mesa de plástico, branca, para atender a todas as áreas do 
evento.  

 1.9   Palco  
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. 

 1.10   Prevenção  Carro de intervenção médica 
emergências.  Obs. CONSULTAR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 1.11   Sonorização  
Locação de componentes do sistema de som na arena do evento: Caixa 
de som Ativa amplificada 15 Pol 2000W PMPO 250W RMS. 

 1.12   Sonorização  
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. 

 1.13   Sonorização  
Locação de componentes do sistema de som na arena do evento: 
Microfone sem fio de mão, frequência 50Hz a 15Khz. Referencia 

 1.14   Sonorização  
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. 

 1.15  
 Suporte 
Sinalização  

Locação e montagem de Suportes 80cm x 150cm em metalon para 
fixação de banners de sinalização: 2 suportes formando um prisma: 8 
percurso-km e 12 p/arena = 20 x 2 faces= 40

 1.16   Tenda 3x3  

Tenda aberta, modelo piramidal; cobertura em tecido sintético 
(laminado de PVC reforçado com poliéster) 
Pequenos reparos bikes + 1 Estacionamento bikes + 1 Sonorização + 1 
Equipe prevenção + 1 Informações e orientação na arena = 6. 
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SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE PREÇO    

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

Detalhamento ações 3- Quant. 4- Unid.

Indique o item ou serviço que será contratado/utilizado 
c/ item 

coluna 2 

medIda c/ 
item 

coluna 3
    

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 aproximadas (mm): (C) 1800 x (L) 650 x (H) 

3 Locação 

Locação e montagem de Balcão de recepção reto com 1 tampo; 
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; 

as (mm): (L) 1400 x (P) 700 x (H) 750.  

1 Locação 

e montagem de Bandeiras de sinalização para obstáculos (par). 
Para Ativação Street  e "sem rodinhas". 30 pares. 

30 Locação 

Aluguel de banheiro químico para atender os participantes e público.  6 Locação 

Aluguel de cadeira para atender a todas as áreas do evento.  60 Locação 

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

170 Locação 

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.   

240 Locação 

de mesa de plástico, branca, para atender a todas as áreas do 
15 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.  

1 Locação 

Carro de intervenção médica - Deve ser equipado para atendimento de 
CONSULTAR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1 Locação 

de componentes do sistema de som na arena do evento: Caixa 
de som Ativa amplificada 15 Pol 2000W PMPO 250W RMS.  

4 Locação 

Locação de componentes do sistema de som na arena do evento: Mesa 
in/out, expansível para 64 in/out com protocolo 

Yamaha CL ou similar, para sistema de som.  
1 Locaçã

Locação de componentes do sistema de som na arena do evento: 
Microfone sem fio de mão, frequência 50Hz a 15Khz. Referencia  

1 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.  

1 Locação 

e montagem de Suportes 80cm x 150cm em metalon para 
fixação de banners de sinalização: 2 suportes formando um prisma: 8 

km e 12 p/arena = 20 x 2 faces= 40 
40 Locação 

Tenda aberta, modelo piramidal; cobertura em tecido sintético 
(laminado de PVC reforçado com poliéster) . 1 para deposito + 1 
Pequenos reparos bikes + 1 Estacionamento bikes + 1 Sonorização + 1 
Equipe prevenção + 1 Informações e orientação na arena = 6.  

6 Locação 
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está selecionando proposta para prestação de serviços indicados no objeto da presente Tomada de Preço 

Unid. 5- Duração 6- R$ Unit. 7 - Total 
medIda c/ 

item 
coluna 3 

 c/item 
coluna 2 

preço de cada 
unidade de 

despesa 

col. 3 x 
col. 5 x 
col. 6 

      

Locação  1   

Locação  1   

ocação  1   

Locação  1   

ocação  1   

Locação  1   

Locação  1   

Locação  1   

Locação  1   

Locação  1   

Locação  1   

Locação  1   

Locação  1   

Locação  1   

Locação  1   

Locação  1   
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 1.17  
 Tenda 3x3 
fechada  

Locação e montagem Tenda fechada, modelo piramidal; cobertura e 
fechamento - Item 7411. 4 locação x 1 dia x R$ 3.510, = R$ 14.040,

2  Transporte/Locomoção  

 2.1   Transporte  

Locação de van executiva, com capacidade para 15 passageiros, com 
motorista, combustível e quilometragem livre até 200 km por dia x 5 dias 
no local do evento. Para equipe de organização e transporte 
materiais de pequeno porte... 1 locação x 5 dias. 

3  Material de Consumo/Esportivo  

 3.1   Sacolinha Bag  
Produção de Sacola em Tyvec ou similar com estampas e aplicação de 
logomarcas LIE,ME e Patrocinador. Para acondicionamento do kit. 

4  Material/Premiação  

 4.1  
 Medalha 
participação  

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

5  Uniformes  

 5.1   Camiseta   

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 - Nº 2 - Item 3 
1 - Serviços de Terceiros   

 1.1   Web Designer  
Contratação de Profissional Qualificado 
Manutenção do site Institucional do projeto. 

2 - Divulgação/Promoção   

2.1 Backdrop Palco 
Produção de Backdrop 4x3 em lona, 4 cores com impressão de 
logomarcas. Para fundo de palco. 

2.2 Banner Sinalização 
Produção de Banners 80cm x 150cm: 2 p/suportes formando um prisma: 
8 percurso-km e 12 p/arena = 20 x 2 faces= 40 unidades. 

2.3 Cartaz Confecção de Cartazes A3 Couché Fosco 150g: Cartazes para divulgação

2.4 Faixa Lona 
Confecção de faixa em lona de 4m x 0,70m. Para funil de 
largada/chegada. (4 unidades 
do passeio de bike).  

2.5 Placa 
Confecção de placas em PVC, 4 cores, medindo 2m x 1m, com impressão 
da logo dos organizadores, Lei de Incentivo, Ministério do Esporte e 
Patrocinadores.  

 
 
 

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

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO Poderão 
outros interessados que atenderem as exigências
 

Endereçar à APBC - Att. incentivo@pedalabrasil.or
 

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, Maio/2021 
 
 
Wanderley Gonzales 
Presidente 
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Locação e montagem Tenda fechada, modelo piramidal; cobertura e 
Item 7411. 4 locação x 1 dia x R$ 3.510, = R$ 14.040, 

4 Locação 

Locação de van executiva, com capacidade para 15 passageiros, com 
motorista, combustível e quilometragem livre até 200 km por dia x 5 dias 
no local do evento. Para equipe de organização e transporte de kits e 
materiais de pequeno porte... 1 locação x 5 dias.  

1 Locação 

Produção de Sacola em Tyvec ou similar com estampas e aplicação de 
logomarcas LIE,ME e Patrocinador. Para acondicionamento do kit.  600 Unidade 

com logos metal fundido e fita de cetim. Tamanho: 4 cm x 5 cm. 
600 Unidade 

Camiseta malha poliéster lisa, (ou similar) 100 %, poliéster acabamento 
hidrofilia de multifilamento 75/36 100% 

aproximadamente 130 g, acabamento dry, em 
700 Unidade 

3 - Detalhamento 3 - Qtd 4 - Unid
    

Contratação de Profissional Qualificado - Web Designer / Web Master: 
Institucional do projeto.  1  Serviço 

    

Produção de Backdrop 4x3 em lona, 4 cores com impressão de 
logomarcas. Para fundo de palco.  

1 Unidade

Produção de Banners 80cm x 150cm: 2 p/suportes formando um prisma: 
km e 12 p/arena = 20 x 2 faces= 40 unidades.  40 Unidade

Confecção de Cartazes A3 Couché Fosco 150g: Cartazes para divulgação  60 Unidade

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 4 Unidade

de placas em PVC, 4 cores, medindo 2m x 1m, com impressão 
da logo dos organizadores, Lei de Incentivo, Ministério do Esporte e 48 Unidade

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

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

incentivo@pedalabrasil.org  

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

Informações Gerais informações técnicas poderão ser consultadas: 11 9.9655.2304 
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Locação  1   

Locação  5   

Unidade  1    

Unidade  1    

Unidade  1    

Unid 5 - Dur 6 - Unitário 7 - Total 
      

Serviço  1   

      

Unidade 1   

Unidade 1   

Unidade 1   

Unidade 1   

Unidade 1   

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

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

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


