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ATO CONVOCATÓRIO – DIVULGAÇÃO 001/2017 

 

São Paulo, 06 de Fevereiro 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 doNa Trilha Certa – Continuidade III no ano de 2017. Visando a transparência de suas ações e 
cumprir regulamentação do Ministério do Esporte 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  06/02/2017 á 20/02/2017 para a apresentação de proposta 
para fornecimento de materiais ou serviços listados abaixo , para o Projeto Na Trilha Certa – Continuidade III, a 
AdventureClub, que pretende realizá-lo em duas etapas, sendo a primeira nos dias 30 de Junho e 01 de Julho 
na cidade de Brotas/ SP e  a segunda etapa nos dias 06 e 07 de Outubro em Mogi das Cruzes/ SP. 
 
 

Nº Item Detalhamento Qtd Unid Duração Duração 

ATIVIDADE(S)	  FIM	  
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1 Serviços	  operacionais	  	  -‐	  (Na	  Trilha	  Certa	  -‐	  1ª	  Etapa	  -‐	  	  Brotas)	  

1.1 Ambulância Contratação de ambulância UTI 1 Serviço 2 dias 

1.2 Cronometragem Serviço de cronometragem para o evento 1 Serviço 1 dia 

1.3 DJ DJ para evento 1 Serviço 2 dias 

1.4 Equipe médica Contratação de equipe médica 1 Serviço 2 dias 

1.5 Filmagem Filmar o esporte de aventura 1 Serviço 2 dias 

1.6 Fotografia Fotografar o esporte de aventura 1 Serviço 2 dias 

1.7 Locutor Locutor para evento 1 Serviço 2 dias 

1.8 Pesquisa Pesquisa das capacidades locais 2 Serviço 1 dia  

1.9 Pesquisas de roteiro Busca de roteiros turísticos 2 Serviço 1 dia  

1.10 Plano Emergencial Elaboração de um plano emergencial 1 Serviço 1 dia  

1.11 Viagens Viagens para reconhecimento do local 1 Serviço 2 dias 

2 Material	  de	  Consumo/	  Expediente	  	  -‐	  (Na	  Trilha	  Certa	  -‐	  1ª	  Etapa	  -‐	  	  Brotas)	  

2.1 Carta Topográfica Compra de carta topográfica da região 1 Unidade    -  

2.2 Embarcações de apoio Aluguel de embarcações de apoio 1 Locação    -  

2.3 Estrutura largada/chegada Aluguel de estrutura para largada/chegada 1 Locação     -  

2.4 Estrutura para premiação Aluguel de estrutura para premiação ( Backdrop ) 1 Locação    -  
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2.5 Gerador de energia Aluguel de gerador de energia elétrica de 12 KVAs 1 Locação     -  

2.6 Imagem Aluguel de estrutura para projeção (estrutura para telão, tela e 
projetor) 1 Locação     

2.7 Instalação de postos de controle Material para instalação de postos de controle 1 Unidade     -  

2.8 Mapas Gráfica para impressão de mapas 125 Unidade     -  

2.9 Motos Aluguel de motos para acompanhamento da prova 6 Locação     -  

2.10 Race book Material gráfico race book 250 Unidade     -  

2.11 Som Aluguel de som (Caixas de som, tripés, mesa de som, CDJ) 1 Locação     -  

2.12 Tendas Aluguel de tendas  15 Locação     -  

3 Recursos	  Humanos	  -‐	  Atividade	  Fim	  	  -‐	  (Na	  Trilha	  Certa	  -‐	  1ª	  Etapa	  -‐	  	  Brotas)	  

3.1 Atualizador de Mapas Serviços de atualização de mapas da região 1 Pessoa 2 dias 

3.2 Coordenador de cartografia Coordenador de cartografia 1 Pessoa 2 dias 

3.3 Coordenador de produção Coordenar a produção do evento 1 Pessoa 2 dias 

3.4 Coordenador de segurança Coordenar a equipe de segurança 1 Pessoa 3 dias 

3.5 Coordenador para Técnicas 
Verticais Coordenação das atividades verticais 1 Pessoa 3 dias 

3.6 Coordenador Técnico do percurso Coordenação técnica do percurso 1 Pessoa 3 dias 

3.7 Imposto - RPA 20% de imposto patronal 1 Taxa 1 dia 
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3.8 Imposto - RPA 20% de imposto patronal 1 Taxa 1 dia 

3.9 Imposto - RPA 20% de imposto patronal 1 Taxa 1 dia 

3.10 Imposto - RPA 20% de imposto patronal 1 Taxa 1 dia 

3.11 Imposto - RPA 20% de imposto patronal 1 Taxa 1 dia 

3.12 Imposto - RPA 20% de imposto patronal 1 Taxa 1 dia 

4 Material	  Permanente	  /Equipamento	  	  -‐	  (Na	  Trilha	  Certa	  -‐	  1ª	  Etapa	  -‐	  	  Brotas)	  

4.1 Equipamento de rádio Aluguel de equipamento de rádio 40 Locação    -  

5 Material	  de	  Consumo/Esportivo	  	  -‐	  (Na	  Trilha	  Certa	  -‐	  1ª	  Etapa	  -‐	  	  Brotas)	  

5.1 Caiaques Aluguel de caiaques infláveis 200 Locação    -  

5.2 Colete salva-vidas Aluguel de colete salva-vidas 400 Locação    -  

5.3 Materiais para técnicas verticais Aluguel de material para técnicas verticais 40 Locação    -  

5.4 Numeração de adesivos Numeração de adesivos dos atletas 500 Unidade    -  

5.5 Remos Aluguel de remos 400 Locação    -  

6 Transporte	  Locomoção	  	  -‐	  (Na	  Trilha	  Certa	  -‐	  1ª	  Etapa	  -‐	  	  Brotas)	  

6.1 Transporte de barcos Transporte de barcos durante o evento 2 Locação 2 dias 

6.2 Transporte de equipamentos Transporte de equipamentos durante o evento 2 Locação 2 dias 

6.3 Transporte de Staff Transporte de Staff durante o evento 2 Locação 2 dias 
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6.4 Transporte dos Participantes Transporte dos participantes para o local das atividades 2 Locação 2 dias 

7 Hospedagem/	  Alimentação	  -‐	  (Na	  Trilha	  Certa	  -‐	  1ª	  Etapa	  -‐	  	  Brotas)	  

7.1 Alimentação de Staff Alimentação de Staff 150 Refeição 2 dias 

8 Material/Premiação	  -‐	  (Na	  Trilha	  Certa	  -‐	  1ª	  Etapa	  -‐	  	  Brotas)	  

8.1 Medalhas Medalhas de participação 500 Unidade    -  

8.2 Trofeus Troféu artesanal 70 Unidade    -  

9 Uniformes	  	  -‐	  (Na	  Trilha	  Certa	  -‐	  1ª	  Etapa	  -‐	  	  Brotas)	  

9.1 Uniforme atleta Camisetas para atletas 500 Unidade    -  

9.2 Uniformes staff Camisetas para staff 150 Unidade    -  

10 Serviços	  operacionais	  	  -‐	  (Na	  Trilha	  Certa	  -‐	  2ª	  Etapa	  -‐	  	  Mogi	  das	  Cruzes)	  

10.1 Ambulância Contratação de ambulância UTI 1 Serviço 2 dias 

10.2 Cronometragem Serviço de cronometragem para o evento 1 Serviço 1 dia 

10.3 DJ DJ para evento 1 Serviço 2 dias 

10.4 Equipe médica Contratação de equipe médica 1 Serviço 2 dias 

10.5 Filmagem Filmar o esporte de aventura 1 Serviço 2 dias 

10.6 Fotografia Fotografar o esporte de aventura 1 Serviço 2 dias 

10.7 Locutor Locutor para evento 1 Serviço 2 dias 



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	  

	  

10.8 Pesquisa Pesquisa das capacidades locais 2 Serviço 1 dia  

10.9 Pesquisas de roteiro Busca de roteiros turísticos 2 Serviço 1 dia  

10.10 Plano Emergencial Elaboração de um plano emergencial 1 Serviço 1 dia  

10.11 Viagens Viagens para reconhecimento do local 1 Serviço 2 dias 

11 Material	  de	  Consumo/	  Expediente	  	  -‐	  	  (Na	  Trilha	  Certa	  -‐	  2ª	  Etapa	  -‐	  	  Mogi	  das	  Cruzes)	  

11.1 Carta Topográfica Compra de carta topográfica da região 1 Unidade    -  

11.2 Embarcações de apoio Aluguel de embarcações de apoio 1 Locação    -  

11.3 Estrutura largada/chegada Aluguel de estrutura para largada/chegada 1 Locação     -  

11.4 Estrutura para premiação Aluguel de estrutura para premiação ( Backdrop ) 1 Locação    -  

11.5 Gerador de energia Aluguel de gerador de energia elétrica de 12 KVAs 1 Locação     -  

11.6 Imagem Aluguel de estrutura para projeção (estrutura para telão, tela e 
projetor) 1 Locação     

11.7 Instalação de postos de controle Material para instalação de postos de controle 1 Unidade     -  

11.8 Mapas Gráfica para impressão de mapas 125 Unidade     -  

11.9 Motos Aluguel de motos para acompanhamento da prova 6 Locação     -  

11.10 Race book Material gráfico race book 250 Unidade     -  

11.11 Som Aluguel de som (Caixas de som, tripés, mesa de som, CDJ) 1 Locação     -  
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11.12 Tendas Aluguel de tendas  15 Locação     -  

12 Recursos	  Humanos	  -‐	  Atividade	  Fim	  	  -‐	  	  (Na	  Trilha	  Certa	  -‐	  2ª	  Etapa	  -‐	  	  Mogi	  das	  Cruzes)	  

12.1 Atualizador de Mapas Serviços de atualização de mapas da região 1 Pessoa 2 dias 

12.2 Coordenador de cartografia Coordenador de cartografia 1 Pessoa 2 dias 

12.3 Coordenador de produção Coordenar a produção do evento 1 Pessoa 2 dias 

12.4 Coordenador de segurança Coordenar a equipe de segurança 1 Pessoa 3 dias 

12.5 Coordenador para Técnicas 
Verticais Coordenação das atividades verticais 1 Pessoa 3 dias 

12.6 Coordenador Técnico do percurso Coordenação técnica do percurso 1 Pessoa 3 dias 

12.7 Imposto - RPA 20% de imposto patronal 1 Taxa 1 dia 

12.8 Imposto - RPA 20% de imposto patronal 1 Taxa 1 dia 

12.9 Imposto - RPA 20% de imposto patronal 1 Taxa 1 dia 

12.10 Imposto - RPA 20% de imposto patronal 1 Taxa 1 dia 

12.11 Imposto - RPA 20% de imposto patronal 1 Taxa 1 dia 

12.12 Imposto - RPA 20% de imposto patronal 1 Taxa 1 dia 

13 Material	  Permanente	  /Equipamento	  	  -‐	  (Na	  Trilha	  Certa	  -‐	  2ª	  Etapa	  -‐	  	  Mogi	  das	  Cruzes)	  

13.1 Equipamento de rádio Aluguel de equipamento de rádio 40 Locação    -  
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14 Material	  de	  Consumo/Esportivo	  	  -‐	  	  (Na	  Trilha	  Certa	  -‐	  2ª	  Etapa	  -‐	  	  Mogi	  das	  Cruzes)	  

14.1 Caiaques Aluguel de caiaques infláveis 200 Locação    -  

14.2 Colete salva-vidas Aluguel de colete salva-vidas 400 Locação    -  

14.3 Materiais para técnicas verticais Aluguel de material para técnicas verticais 40 Locação    -  

14.4 Numeração de adesivos Numeração de adesivos dos atletas 500 Unidade    -  

14.5 Remos Aluguel de remos 400 Locação    -  

15 Transporte	  Locomoção	  	  -‐	  	  (Na	  Trilha	  Certa	  -‐	  2ª	  Etapa	  -‐	  	  Mogi	  das	  Cruzes)	  

15.1 Transporte de barcos Transporte de barcos durante o evento 2 Locação 2 dias 

15.2 Transporte de equipamentos Transporte de equipamentos durante o evento 2 Locação 2 dias 

15.3 Transporte de Staff Transporte de Staff durante o evento 2 Locação 2 dias 

15.4 Transporte dos Participantes Transporte dos participantes para o local das atividades 2 Locação 2 dias 

16 Hospedagem/	  Alimentação	  -‐	  	  (Na	  Trilha	  Certa	  -‐	  2ª	  Etapa	  -‐	  	  Mogi	  das	  Cruzes)	  

16.1 Alimentação de Staff Alimentação de Staff 150 Refeição 2 dias 

17 Material/Premiação	  -‐	  	  (Na	  Trilha	  Certa	  -‐	  2ª	  Etapa	  -‐	  	  Mogi	  das	  Cruzes)	  

17.1 Medalhas Medalhas de participação 500 Unidade    -  

17.2 Trofeus Troféu artesanal 70 Unidade    -  
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18 Uniformes	  	  -‐	  (Na	  Trilha	  Certa	  -‐	  2ª	  Etapa	  -‐	  	  Mogi	  das	  Cruzes)	  

18.1 Uniforme atleta Camisetas para atletas 500 Unidade    -  

18.2 Uniformes staff Camisetas para staff 150 Unidade    -  

ATIVIDADE(S)	  MEIO	  

1 Divulgação/	  Promoção	  

1.1 Material de divulgação Produção de material de divulgação 2 Serviço    -  

2 Serviços	  Operacionais	  

2.1 Assessoria de Imprensa Assessoria de Imprensa 4 meses    -  

2.2 Assessoria Juridica Assessoria Juridica 4 meses   - 

2.3 Limpeza Limpeza do local das corridas de aventura após o término 1 Serviço 2 dia 

	  

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, data e validade da proposta.  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 20.02.2017 as 17h00 (dezessete horas). 
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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. 

 

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 


