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AOS 
FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PARA EVENTOS DE 

CORRIDA DE RUA 
 
 

CONCORRÊNCIA 
 

Prezados Senhores, 
 
Esta entidade estará promovendo pesquisa para contratação de estruturas e serviços, visando 
atender as necessidades dos eventos do PROJETO CORRIDA DE RUA JUNTOS, com execução 
programada para o 2° semestre de 2019. 
 
Todas as informações, tais como especificações técnicas, materiais necessários e obrigatórios 
encontram-se no site do Instituto Sempre Amigos, bastano clicar no link  
http://www.institutosempreamigos.com.br/transparencia/  para ter acesso a todas as 
informações. O prazo final para o envio das propostas encerra-se no dia 26/10/2018. 
 
As empresas interessadas em participar desta CONCORRÊNCIA, deverão observar a todas as 
exigências e providencias abaixo especificada, bem como considerar despesas diretas e ou 
indiretas incluídas nos valores das propostas operacionais, juntamente com os itens e 
estruturas necessárias, a saber: 
 
1 - PROCEDIMENTOS: 
 
A) Documentação JURÍDICA: 
 
Firmas Individuais  

• Cédula de identidade;  

• Registro Comercial de firma legalmente registrada.  
 
Sociedades Estrangeiras  

• Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;  

 
Sociedades Comerciais  

• Ato constitutivo e alterações, devidamente registradas;  
 
Sociedades Anônimas  
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• Estatuto e Ata das Assembleias com suas respectivas publicações na Imprensa Oficial, 
devidamente registradas;  

 
Sociedades Civis  

• Ato constitutivo, acompanhado da prova da eleição da diretoria em exercício, 
devidamente registradas;  

 
B) Documentação Fiscal: 

 

• Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos aos tributos Federais e à 
Divida Ativa da União; 

• Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa Estadual (ICMS); 

• Certidão Negativa de Débitos de Tributos Mobiliários; 

• Certidão Negativa de Falência e ou Concordata; 

• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

• Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

• Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS); 

• Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

• Declaração de Enquadramento; 
 

I - OBSERVAÇÕES: 
 
III - SERVIÇOS: 
 

         EVENTO CORRIDA DE RUA JUNTOS 

  

ITEM QTDE  DESCRIÇÃO CUSTO ITEM  

Cobertura de vídeo 
01 

serviço 

Fornecimento de mão de obra apropriada para 
cobertura de vídeo do(s) evento(s) do projeto. O 
serviço contempla todo o material, equipamento e 
edição de vídeo.  

 

Cobertura Fotográfica 
01 

serviço 

Fornecimento de mão de obra apropriada para 
cobertura fotográfica do(s) evento(s) do projeto. O 
serviço contempla todo o material, equipamento e 
edição de fotos. 

 

Assessoria de Imprensa 
02 

meses 

Fornecimento de mão de obra apropriada para 
executar o serviço de assessoria de imprensa 
especializada visando a divulgação das ações do 
projeto.  
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Criação da Identidade 
Visual 

01 
serviço 

Fornecimento de mão de obra apropriada para 
realizar o serviço de criação, ilustração e design de 
comunicação visual geral do projeto, incluindo criação 
de logomarcas, ilustrações, definição da prancha 
conceito do evento e desdobramento em todo o 
enxoval (comunicação online, offline, kit do atleta e 
arena). O serviço deve contemplar o guia de aplicação 
de comunicação e logos de apoiadores em todas as 
peças.  
 

 

Aplicação de Identidade 
01 

serviço 

Fornecimento de mão de obra apropriada para 
executar o serviço de adaptação de todas as peças de 
identidade visual (aplicação da identidade visual e 
programação visual) da corrida e aplicação das 
logomarcas do governo estadual, secretaria de 
esportes, lei paulista de incentivo ao esporte e 
patrocinadores. 
 

 

Criação e Manutenção 
do Hot Site 

Multiplataforma 

01 
serviço 

Fornecimento de mão de obra apropriada para o 
desenvolvimento do site multi plataforma (formato 
computador e celular) manutenção, hospedagem, 
webdesign e atualização de informações do site para 
comunicação com o publico, além de layout e 
desenvolvimento de peças digitais como banners, e-
mails marketing e newsletters 
 
 

 

Serviço de Locução 
01 

serviço 

Fornecimento de mão de obra especializada para 
executar o serviço de locução do evento com a função 
de orientar os participantes.  
 

 

Divulgação de Marketing 
On Line 

01 
serviço 

Fornecimento de mão de obra especializada para 
prestação de serviço data base, segmentação de base, 
captação leads, programação de disparos de e-mail, 
programação de campanha de banners web, 
acompanhamento de inscrição e resultados de 
campanha.  
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IV - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

✓ As empresas participantes da presente concorrência, ao enviarem suas propostas 
comercias, declaram ter conhecimento das condições supra descritas; 

✓ Após análise das propostas (preço/capacidade), será formulado contrato próprio; 
✓ As empresas deverão preencher sua proposta, conforme quadro de descritivo/valores 

padrão, assinado, em papel timbrado com endereço, telefone, email e CNPJ 
 
 
No aguardo de a sua proposta, 
 
Atenciosamente, 
 
Otavio Antonio Della 
Instituto Sempre Amigos 
Presidente 
 
 
 
 
 
 

Otavio Antonio Della 
PRESIDENTE 
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