AOS
FORNECEDORES DE ESTRUTURAS COMPLEMENTAES 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
• Estatuto e Ata das Assembleias com suas respectivas publicações na Imprensa Oficial,
devidamente registradas;
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Sociedades Civis
• Ato constitutivo, acompanhado da prova da eleição da diretoria em exercício,
devidamente registradas;

B) Documentação Técnica das Estruturas:
•
•
•
•
•
•

Memorial Descritivo;
Laudo Técnico;
Plantas Técnicas;
ART;
Registo CREA;
Atendimento à norma IT12 do Corpo de Bombeiros.

C) 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:
1 - Cronograma para acesso aos locais:
✓ Enviar listagem de funcionários com 05 dias de antecedência;
✓ Apresentar funcionários uniformizados e identificados com crachá com fotos;
✓ Identificar funcionários junto as portarias dos locais para participação de Palestra de
Internação e Segurança;
✓ Enviar listagem de placas de veículos;
2 - Procedimento de Convivência:
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•

Adentrando aos locais, a montagem e circulação por parte dos funcionários da empresa,
deverá ser apenas nas áreas de montagens, devidamente acompanhadas do técnico de
segurança.

II - CRONOGRAMA:
Carga e Descarga
•

Deverá ocorrer das 22:00 as 23:50hs, onde a carga deverá ser descarregada nas Docas para
posterior encaminhamento destas internamente até o local de montagem, das 8:00 as
18:00hs;

•

A empresa deverá dispor de carrinhos de carga e carregadores para esta operação;

•

A empresa deverá realizar visita técnica prévia aos locais, para verificação de viabilidade
de acesso dos materiais e equipamentos à partir das Docas (distância entre 100 a 400
metros).

III - MATERIAIS / MONTAGENS / LOCAIS / DATAS:

EVENTO

CORRIDSA DE RUA JUNTOS
01 DIA DE LOCAÇÃO

ITEM

QTDE

Quadro de fotos

04

Estande para Corredores

01

DESCRIÇÃO
Locação, montagem e desmontagem de estrutura de
quadro de fotos tamanho 4mx3m em estrutura box
truss Q30
Locação, montagem e desmontagem de estande no
tamanho 9mx6m, em estrutura box truss Q30, coberto,
com piso elevado revestido em carpete, colunas
revestidas, lona de fundo e testeira com comunicação
visual de identificação do espaço
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CUSTO ITEM

Palco

01

Locação, montagem e desmontagem de palco aberto
em tamanho 8mx4m, palanque elevado a 1 metro,
coberto com carpete, saia de madeira frontal e lateral
revestidas, duas escadas para acesso e um painel de
fundo em madeira, com estrutura em box truss Q30,
envelopados com comunicação visual do evento em
lona.

Pórtico de
Largada/Chegada

01

Locação, montagem e desmontagem de estrutura de
pórtico de largada e chegada em estrutura box truss
Q30 com passagem dos atletas em 4,3m de largura,
testeiras em 6,7x1,60 (base x altura) e laterais de
1,20x3 (base x altura), com comunicação visual do
evento instalada em lona.

Tenda- 5m x 5m

06

Locação, montagem e desmontagem de tendas modelo
chapéu de bruxa no tamanho 5x5 para apoio do evento

Tenda 3m x 3m

05

Cavaletes

150

Contratação de pessoa jurídica especializada para
locação, montagem e desmontagem de tendas modelo
chapéu de bruxa no tamanho 3x3 para apoio do
evento.
Locação de cavaletes para sinalização de vias de
trânsito.

Cones

350

Locação de cones plásticos para sinalização de
percurso e áreas de largada e chegada

Grades Organizadoras

Sonorização

500

01

Locação, montagem e desmontagem de grades para
cercamento/contenção das áreas do evento, (tamanho
2m x1,60
Contratação de pessoa jurídica especializada para
fornecimento, montagem e desmontagem de
equipamento de sonorização para utilização no palco e
no pórtico de largada/chegada. Especificação:06
cédulas de leny por lado para P.A FBT, 12 Caixas ativas
para pórtico de largada e chegada , 01 mesa digital ls9,
01 Rack para toda ligação e cabeamento necessário
para ligação.
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Gerador

01

Área de Guarda Volumes

01

Área de entrega para
Chips

01

Área de entrega para
Kits

01

Locação, montagem e desmontagem de 01 gerador 60
KVA para apoio de elétrica do evento, contemplando
cabos necessários e transporte do item.
Locação, montagem e desmontagem de espaço de
aproximadamente 75m² com piso elevado e testeiras
revestidas em lona para identificação da área, coberta
com tendas chapéu de bruxa 5x5
Locação, montagem e desmontagem de espaço de
aproximadamente 75 m² com testeira revestida em
lona quadricomia e balcão para identificação da área e
balcão para o atendimento e entrega dos chips,
coberta com tendas chapéu de bruxa 5x5
Locação, montagem e desmontagem de estrutura de
aproximadamente 75m para a retirada de kits dos
atletas com piso revestido, backdrop de fundo em box
truss Q15 com lona vinílica instalada contendo a
comunicação do evento, balcão em octanorm com
placas personalizadas e cobertas com tendas chapeu
de bruxa 5x5m

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
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Otavio Antonio Della
PRESIDENTE
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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

ITEM

CORRIDA DE RUA JUNTOS

QTDE

DESCRIÇÃO
Fornecimento de mão de obra apropriada para
01
cobertura de vídeo do(s) evento(s) do projeto. O
Cobertura de vídeo
serviço serviço contempla todo o material, equipamento e
edição de vídeo.
Fornecimento de mão de obra apropriada para
01
cobertura fotográfica do(s) evento(s) do projeto. O
Cobertura Fotográfica
serviço serviço contempla todo o material, equipamento e
edição de fotos.
Fornecimento de mão de obra apropriada para
02
executar o serviço de assessoria de imprensa
Assessoria de Imprensa
meses especializada visando a divulgação das ações do
projeto.
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CUSTO ITEM

Criação da Identidade
Visual

Aplicação de Identidade

Criação e Manutenção
do Hot Site
Multiplataforma

Serviço de Locução

Divulgação de Marketing
On Line

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
01
conceito do evento e desdobramento em todo o
serviço 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.
Fornecimento de mão de obra apropriada para
executar o serviço de adaptação de todas as peças de
identidade visual (aplicação da identidade visual e
01
programação visual) da corrida e aplicação das
serviço logomarcas do governo estadual, secretaria de
esportes, lei paulista de incentivo ao esporte e
patrocinadores.
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
01
comunicação com o publico, além de layout e
serviço
desenvolvimento de peças digitais como banners, emails marketing e newsletters

Fornecimento de mão de obra especializada para
01
executar o serviço de locução do evento com a função
serviço de orientar os participantes.
Fornecimento de mão de obra especializada para
prestação de serviço data base, segmentação de base,
01
captação leads, programação de disparos de e-mail,
serviço 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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TOMADA DE PREÇOS
ABERTA PARA O PROJETO CIRCUITO NACIONAL DE TÊNIS MASCULINO
O Instituto Sempre Amigos informa que realizará, em 2020, o projeto
CIRCUITO NACIONAL DE TÊNIS MASCULINO
contratação/compra dos seguintes serviços/produtos:
1. Recursos humanos
2. Fotógrafo
3. Assessoria de imprensa
4. Web designer
5. Comunicação visual
6. Alimentação
7. Hospedagem
8. Transporte terrestre
9. Bolas de tênis
10. Uniformes
11. Camarins/tendas
12- Estruturas de uso temporário
13. Sistema de sonorização
14. Frete
15. Água
16. Assessoria esportiva
17. Assessoria contábil
Informações para a retirada das devidas informações com Pedro Lanzarics
Telefone: (11) 43012478
O prazo para entrega da documentação será dia 11 de outubro de 2019
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