TOMADA DE PREÇOS
ABERTA PARA O PROJETO COPA SÃO PAULO DE TÊNIS- ANO 2022
O projeto COPA SÃO PAULO DE TÊNIS- ANO 2022 ocorrerá no mês de abril de 2022. O Instituto está com a cotação
de preços aberta para atender a demanda deste projeto visando a contratação/compra dos seguintes
serviços/produtos:
PROPOSTAS DEVEM SER ENVIADAS ATÉ DIA 16/03/2022
INFORMAÇÕES COM PEDRO LANCSARICS
TELEFONE- 11 991956513
EMAIL- presidencia@institutosempreamigos.com.br

Produto/Serviço

Descritivo

Qtde

Operação

Duração

Árbitros

Profissional responsável pela arbitragem dos
jogos de tênis. Podem atuar tanto dentro da
quadra em cima de uma cadeira com medidas
oficiais ou fora da quadra supervisionando os
jogos . Memória de cálculo- 03 árbitros x 06
dias

3

serviço

6 dias

Árbitro geral

Profissional responsável pela gestão e
escalonamento de toda a equipe de
arbitragem, bem como pelo desenvolvimento
das chaves de jogos e seus horários de
disputa. Memória de cálculo- 01 árbitro x 06
dias

1

serviço

6 dias

Auxiliar de produção

Profissional responsável pelo auxilio a área de
produção do evento. A disposição do torneio
para atender as necessidades que um torneio
exige, entre elas abrir e fechar diariamente as
salas operacionais guardando todo o material
que faz parte do projeto, cuidar da limpeza de
todas as peças de comunicação visual que
estarão fazendo parte do torneio e auxiliar os
tenistas cadeirantes no transporte. Memória
de cálculo- 02 auxiliares de produção x 6 dias

2

serviço

6 dias

Auxiliar técnico

Profissional responsável pelo auxilio a área
técnica do evento. Englobam a marcação de
quadras para o treino dos jogadores, auxiliam

2

serviço

6 dias
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Produto/Serviço

Descritivo

Qtde

Operação

Duração

os jogadores no dia a dia do torneio, são
profissionais com profundo conhecimento
sobre as regras do tênis. Memória de cálculo02 auxiliares técnicos x 6 dias
Equipe de
montagem/desmontagem

Equipe formada por 6 pessoas que tem a
função de montar todas as peças que fazem
parte da comunicação visual do evento. Uma
de suas funções é fixar todas as lonas de
comunicação visual em seus devidos quadros
e depois fixar nas quadras e ao redor do
clube, sinalizando todo o evento. São
necessários 2 dias para a montagem e 2 dias
para a desmontagem Memória de cálculo- 1
equipe x 1 serviço ( 1 montagem + 1
desmontagem) com FRETE de todas as peças
de Sao Paulo aos clubes. Considerar 2 dias
para montagem e dois dias para a
desmontagem.

1

Serviço

1 serviço

Supervisor Geral

Tem a finalidade de gerenciar e coordenar
todas as atividades, bem como sua integração
e perfeito funcionamento, garantindo uma
execução em conformidade com o previsto no
projeto. Após o final do evento este
profissional ainda deve exercer suas funções
passando relatórios para os órgãos
competentes. Memória de cálculo- 1
profissional x 6 dias

1

serviço

06 dias

Fisioterapeuta

Fisioterapeuta especializado em esporte para
atendimento aos tenistas dentro e fora das
quadras
1 profissional x 6 dias

1

serviço

06 dias

Registro fotográfico e
filmagem

Contratação de empresa que disponibilizará
profissionais responsáveis pelo registro de
imagens do evento por meio de fotografias e
filmagens.1 serviço x 6 dias

1

serviço

06 dias

Web Designer

Contratação de empresa que disponibilizará
profissional responsável pela criação da
identidade visual das peças publicitarias e de
qualquer material que venha a receber
inserção de logomarcas do projeto. Memória
de cálculo- 1 serviço

1

Serviço
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Produto/Serviço

Descritivo

Qtde

Operação

Duração

Assessor de imprensa

Contratação de empresa que disponibilizará
profissional responsável pelo envio de release,
atendimento a imprensa em geral, porta voz
do circuito, responsável pela divulgação do
evento, bem como a juntada de material de
reportagens para comprovação da execução
do projeto. Memória de cálculo- 1 serviço x 6
dias

1

Serviço

06 dias

Suporte a mídias digitais

Contratação de uma empresa que fará a
criação e gestão de todas as mídias digitais
durante o projeto, criando conteúdo, canais de
vídeo e material para a divulgação no
YOUTUBE, INSTAGRAM, FACEBOOK E
SITE do proponente. Estará presente em
todos os dias do torneio. Memória de cálculo.
1 serviço x 6 dias

1

serviço

06 dias

Lona 5mx 2m- Back Drop

Lona na medida de 5m x 2m para aplicação
das logomarcas dos patrocinadores e órgãos
competentes- 1 lona

1

Unidade

Lonas 5m x2m- Quadro de
chaves

Lona na medida de 5m x 2m.Nestas lonas
estarão todas as chaves do torneio com os
resultados atualizados. 1 lonaa

1

Unidade

Lonas 3m x 1m- Laterais das
quadras

Lonas na medida de 3m x 1m para colocação
nas laterais da quadra. - 100 lonas (20 lonas
por quadra x 5 quadras)

100

Unidade

Lonas 18m x2m- Fundo das
Quadras

Lonas na medida de 18m x 2m para colocar
no fundo das quadras. 8 lonas (2 lonas por
quadra x 5 quadras)

10

Unidade

Placas de orientação

Placas em PVC na medida de 2m x 1 m que
servirá para sinalização dentro dos locais do
evento. 5 placas

5

Unidade

Refeições

Alimentação- Almoço e jantar a todos os
profissionais contratados para atuarem no
torneio. O cardápio de ser baseado em
comidas balanceadas , ricas em verduras,
legumes, saladas, massas e carnes, de
preferência no sistema buffet, que deverá
necessariamente incluir uma bebida não
alcoólica ( suco ,água ou refrigerante).
Memória de cálculo da alimentação

120

Refeições
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Produto/Serviço

Descritivo

Qtde

Operação

Duração

Staff/Arbitragem - 20 refeições/dia x 06 dias
Van- Veículo para transporte
de jogadores ,staff e
arbitragem

2 vans com no mínimo 15 lugares, com ar
condicionado e motorista x 6 dias -Franquia de
150KM/dia

2

serviço

06 dias

Tubos de bolas de tênis

As bolas devem ser homologadas pela
Confederação Brasileira de Tênis. Memória de
cálculo- 12 caixas de bolas ( 24 tubos de bolas
com 3 unidades em cada tubo). Considerar
valor caixa com 24 tubos x 3 bolas em cada
tubo

12

Unidade

Caixa com 24 tubos

Camisas polo que serão utilizadas pelos
árbitros e staff do torneio.

30

Unidade

Considerar 2 sistemas de som compostos por
mesa de som, caixas com microfones e fiação
para atender as necessidades dos jogos e do
dia a dia do torneio. Serão 2 sistemas de som
x 6 dias

2

Locação

07 dias

Ferragem Estruturas

Locação dos itens abaixo para fixação da
comunicação visual:
Locação 10 quadros, feitos em ferro, medindo
18m x 2m
Locação 100 quadros, feitos em ferro,
medindo 3m x 1m
Locação de 02 quadros, feitos em ferro,
medindo 5,20m x 2,40m
Locação 05 quadros, feitos em ferro na
medida 2,20m x 1,10m
Locação de 10 quadros, feitos em ferro, na
medida 2m x 1m
01 conjunto x 6 dias

1

Conjunto

06 dias

Bancos tenistas

Bancos, feitos em ferro, na medida 2,00m x
0,70m
10 bancos x 6 dias

10

Locação

06 dias

Mesas tenistas

Mesas, feitas em ferro, na medida 0,75m x
0,75m
10 mesas x 6 dias

10

Locação

06 dias

Cadeiras oficiais para
arbitragem

Cadeiras oficiais para a arbitragem, feitas em
ferro, na medida 2,40m x 1,00m.

5

Locação

06 dias

Uniforme arbitragem e staff

Locação de sistema de
sonorização

Rua Verbo Divino, 2001, Torre B, Sala 305
Chácara Santo Antônio- CEP 04719-002- São Paulo/SP
Fone: (11) 991956513 (11) 43012478
email: presidencia@institutosempreamigos.com.br
www.institutosempreamigos.com.br

Produto/Serviço

Descritivo

Qtde

Operação

Duração

Salas operacionais em
octanorm

STANDS ( salas operacionais) – Stands na
medida de 4,00 x 4,00 sendo ½ painel ½ vidro
em placas do tipo TS na cor branca,
sustentadas em perfil de alumínio anodizado
na cor natural, iluminados através de calhas
com lâmpadas fluorescentes de 20 watts
distribuídas a razão de uma a cada 3m² e 03
tomadas por sala. Piso elevado na medida
5,00m x 5,00m acarpetado. Todas as salas
serão equipadas com carpete, mobiliário, ar
condicionado 7.500 btus e energia elétrica. O
mobiliário que será entregue em cada sala é
composto por 2 mesas modelo escrivaninha e
2 cadeiras na cor preta modelo padrão de
tecido. Memória de cálculo- 06 stands x 6 dias

6

Locação

06 dias

Arquibancada

Arquibancada descoberta em estrutura tubular
modulada, com capacidade para 200
(duzentas) pessoas, contemplando:
• Considerar material adicional para
montagem sobre obstáculos e ou
possíveis desníveis existentes nos
locais de montagem, visando o
devido nivelamento
• Considerar alteração de modulação
das arquibancadas para divisão de
público e rotas
• Assentos individuais
• Considerar
necessidade
de
passarelas de circulação e acessos,
guarda
corpo,
rampas
de
acessibilidade, escadas de acessos e
escadas radiais
• Fechamento em lycra em todo o
perímetro

1

Locação

06 dias

Tendas piramidais 5m x 5m

Tendas tipo chapéu de bruxa para o
fechamento (teto) das salas operacionais. 6
tendas x 6 dias

6

Locação

06 dias

Refletores

Refletores de 500 lux que deverão ser instalados
na quadra central para realização dos jogos
noturnos. 16 refletores e fornecimento de cabos e
fiação até quadro geral de luz ou gerador

16

Locação

06 dias
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Produto/Serviço

Descritivo

Rádios Comunicadores

Grades Divisórias

Qtde

Operação

Duração

Rádios para a equipe poder estar se
comunicando a uma distância considerável.
Os rádios devem atingir a uma distância
mínima de 500m e ter pelo menos 6 canais de
comunicação. 10 rádios x 6 dias

10

Locação

06 dias

Grades para demarcação nas medidas (H)
1.200 x (C) 2.20. 70 grades x 6 dias

70

Locação

06 dias

Serviços contábeis

Contador/ Empresa de ContabilidadeEmpresa contratada para dar assessoria
contábil em todos os aspectos tributários e
trabalhistas que envolvam contratações de
empresas/prestadores de serviços. Memória
de cálculo- 1 serviço

1

Mês

1 mês

-Assessoria esportiva

Contratação de serviços para fazer as visitas
técnicas, mapear os locais, passando dessa
maneira as devidas informações para a
montagem das estruturas dos torneios.
Também é responsável pelos alvarás para a
realização dos torneios. A Assessoria fará as
verificações e adequações das instalações,
equipamentos, estrutura e quadras
necessários para o atendimentos de todos os
requisitos exigidos pela Federação Paulista de
Tênis/Confederação Brasileira de Tênis
Memória de cálculo- 01 serviço x 1 mês

1

Mês

1 mês
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