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ATO CONVOCATÓRIO – DIVULGAÇÃO 002/2017 

 

São Paulo, 11 de Outubro de 2017 

 
 
AdventureClub - Associação dos Esportistas de Corrida de Aventura, CNPJ nº 09.417.564/0001-07, sediada na 
Rua Jose Piragibe nº 185, Vila Indiana – São Paulo – CEP 05585-040, por intermédio de seu representante 
legal, vem por meio desta comunicar a quem possa interessar que está elaborando um projeto para a 
realização de um Circuito Corrida de Montanha durante o ano de 2018. Visando a transparência de suas ações 
e cumprir regulamentação da Secretaria de Esportes Lazer e Juventude do Estado de São Paulo está 
comunicando suas necessidades de serviços/materiais para as empresas que queiram fornecer seus 
serviços/materiais para essa Instituição. 
 
Fica estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias  entre  11/10/2017 á 26/10/2017 para a apresentação de proposta 
para fornecimento de materiais ou serviços listados abaixo , para o Projeto Circuito das Serras, a 
AdventureClub, pretende realizar em São Paulo no período de Julho a Dezembro de 2018. 
 
 

Ação Descrição das Ações Qtd Unid Duração 

Filmagem  Filmar a corrida de montanha 1 dias 4 
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Fotografia Fotografar a corrida de montanha 1 dias 4 

Coordenação Técnica do percurso Será o responsável pela integração do staff, da segurança e da equipe médico 1 dias 4 

Equipe médica Realizar primeiros socorros caso seja necessário 1 dias 4 

Locutor Anunciam a largada, fazem o follow-up durante o evento 1 dias 4 

DJ DJ para evento 1 Serviço 4 

Transporte de Staff Transportar a staff até o local da prova  2 unidade 4 

Transporte de equipamentos Caminhão de 8 metros para transporte de equipamentos e estrutura 1 unidade 4 

Equipe de filmagem aérea Contratação de pilotos de drones para o evento, filmágens aéreas 1 dias 4 

Cronometragem Contratação de equipe de cronometragem e chips 1 unidades 4 

Carta Topográfica Mapa atualizado e oficial da região 2 Unidade 4 

Mapas Impressões de mapas com o roteiro da prova 500 Unidade 4 

Barracas de Acampamento Acampamento para staff 75 Unidade 8 

Mochila Material para Kit do atleta 1000 Unidade 4 

Squeeze Material para Kit do atleta 1000 Unidade 4 

Viseira Material para Kit do atleta 1000 Unidade 4 

Medalhas Premiação 1000 Unidade 4 

Trofeus Premiação 120 Unidade 4 
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Cadeiras Colocadas dentro das tendas para descanso ou serviços 160 Unidade 4 

Puffs Colocadas dentro das tendas para descanso  40 Unidade 4 

Mesas Colocadas dentro das tendas para descanso ou serviços 40 Unidade 4 

Pranchões Colocados dentro das tendas para serviços 20 Unidade 4 

Estrutura largada/chegada Para a largada e chegada dos participantes da prova 1 Unidade 4 

Gerador de energia Gerar energia para aparelhos de computadores, som e telefone 2 Unidade 4 

Motos Auxiliar a staff se locomover durante a prova 6 dias 8 

Carros Auxiliar a staff se locomover durante a prova 5 dias 8 

Tendas 3x3 Locais onde se instalaram as estruturas da prova 30 Unidade 4 

Tendas 10x10 Locais onde se instalaram as estruturas da prova 2 Unidade 4 

Equipamento de Som Sonorização evento 1 dias 4 

Equipamento de rádio portátil Comunicação entre a staff 80 dias 4 

Equipamento de rádio móvel/base Comunicação entre a staff 20 dias 4 

Ambulância Ambulância equipada com aparelhos de UTI para caso de algum acidente 1 dias 4 

Caminhão Pipa Agua para logística do evento 1 dias 4 

Banheiros Quimicos Contratação de banheiros 12 unidade 4 

Estrutura para premiação Aluguel de estrutura para premiação ( Backdrop ) 1 Unidade 4 



ADVENTURECLUB	  	  	  
Associação	  dos	  Esportistas	  de	  Corridas	  de	  Aventura	  
CNPJ	  nº	  09.417.564/0001-‐07	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  	  Publicada	  no	  D.O.U.	  nº	  223	  de	  20	  de	  Novembro	  de	  2012	  

	  
Telefones:	  (11)	  3721-‐5654	  ou	  (11)	  3721-‐7338	  

	  

	   Adventure	  CLUB	  	  -‐	  	  Rua	  José	  Piragibe,	  nº	  185	  	  	  –	  	  Vila	  Indiana	  	  	  –	  	  	  São	  Paulo	  	  	  –	  	  	  SP	  	  	  –	  	  	  CEP:	  05585-‐040	  

	  

Numerais de identificação Numeros de peito para identificação dos corredores 1000 Unidade 4 

Grades Separação de atletas e expectadores por grades 20 unidades 4 

Alimentação da Staff Alimentação da staff durante a montagem e o dia de evento 150 dias 8 

Hidratação  Galões de água 60 unidade 4 

Frutas Caixas de Frutas 30 unidades 4 

Uniforme atleta Camisetas para uso durante a prova 1000 Unidade 4 

Uniformes staff Camisetas para uso durante a prova 150 Unidade 4 

Banner Divulgação da logomarca do patrocinador 20 Unidade 4 

Back Drop Divulgação da logomarca do patrocinador 1 Unidade 4 

Lonas para o pórtico (1,00X 4,00 
M) Divulgação da logomarca do patrocinador 4 Unidade 4 

Lonas para o portico (4,00X1,60 
M) Divulgação da logomarca do patrocinador 2 Unidade 4 

Flyers Divulgação da prova e da logomarca do patrocinador 2500 Unidade 4 

Cartazes Divulgação da prova e da logomarca do patrocinador 100 Unidade 4 

Wind Flag Divulgação do patrocinador 24 unidades 1 

Assessoria de imprensa Divulgação da prova e do patrocinador 1 Meses 4 

Assessoria Juridica 
Contratos com patrocinadores e fornecedores, durante a execução do projeto e 
prest.contas 1 Meses 5 
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Assessoria de Mídia Assessoria de agencia para coordenar Mídias digitais 1 meses 5 

Licenças municipais Pagamentos de licenças de Parques e locais de base eventos 1 unidade 4 

Plataforma de inscrições Plataforma para cadastro e inscrições de atletas 1 unidade 4 

Contabilidade Assessoria contabil ao projeto e prestação de contas 1 Meses 5 

	  

Os interessados deverão encaminhar proposta comercial em papel timbrado, constando razão social, CNPJ, 
endereço e telefone da empresa, quantidade de itens a serem fornecidos, valor unitário do item, valor total dos 
itens, assinatura do responsável legal e data.  Entregues na sede da AdventureClub, CNPJ nº 09.417.564/0001-
07, sediada na Rua Jose Piragibe nº 185, Vila Indiana – São Paulo – CEP 05585-040, endereçado ao 
departamento de Compras, até o dia 26.10.2017 as 17h00 (dezessete horas). 

Poderão participar todos os interessados que atendam as exigências das descrições supra 
citadas, e, cujo objeto social defina ser do ramo de atividade  das atividades comprovadamente pertinente ao 
objeto da contratação.  

As empresas que pretenderem participar deste processo deverão estar em dia com suas 
obrigações fiscais junto ao Município, Estado e União. 

Será verificada a idoneidade do fornecedor, qualidade experiência no fornecimento dos 
produtos ou serviços oferecidos, através de consultas prévias em canais de pesquisa. 
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Departamento de Compras 

Fone: (11) 3721- 5654 

Email: contato@adventurecamp.com.br 

Endereço: Rua Jose Piragibe nº 185, Vila Indiana – São Paulo – CEP 05585-040 


