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Oficio-Pres-IMV-nº 61/2022  

Ceilândia-DF, 29 de novembro de 2022 

 

A quem possa interessar  

 

Assunto: Resultado do edital de cotação de preços do Instituto Mover da Vida – IMV – 

02/2022 “REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILIENSE DE HANDEBOL”, no âmbito do Termo 

de Fomento nº 926155/2022,. 

 

 

O Instituto Mover da Vida – IMV, através de sua comissão permanente de compras, vem por 

meio deste torna público o resultado dos editais 02/2022, publicado no dia 22 de novembro de 2022, 

no site do Instituto (www.institutomoverdavida.org.br) e nas redes sociais ” Facebook e instagram. 

 

O referido Edital encerrado no dia 25 de novembro de 2022, e as propostas foram enviadas 

para o e-mail: institutomoverdavida@gmail.com, Após o encerramento do prazo, foram recebidas as 

seguintes propostas: 

 

Edital 002/2022 

 

Lote 01 

NOME DA EMPRESA CNPJ VALOR TOTAL 

JF de Lima Eventos Esportivos LTDA-ME 05.607.750/0001-40 R$ 32.965,00 

➢ Vencedor: JF de Lima Eventos Esportivos LTDA-ME, CNPJ: 05.607.750/0001-40, Vencedor pelo 

menor preço Valor R$ 32.965,00(trinta e dois mil novecentos e sessenta e cinco reais) 

Nº Material com especificação Unid. Quant. Valor Unit. valor Total 

01 

Bolas de Handebol Suécia H3L ULTRA 

GRIP X,nacional, peso entre  425 e 475 

gramas e tem circunferência  entre 58  e 60 

centimetros. Laminado PU pro. Costurada á 

mão câmara 6 D,Sistema de forro 

triaxial,camada interna  Evacel, Miolo 

Capsula sis. 

Unid. 11  R$   275,00  R$ 3.025,00 

02 

 Bolas de Handebol Suécia H1L ULTRA 

GRIP X, nacional peso entre 290 a 300 

gramas e tem circunferencia entre 50 e 52 

centimetros,Laminado PU pro. Costurada á 

mão câmara 6 D,Sistema de forro 

triaxial,camada interna  Evacel, Miolo 

Capsula sis. 

Unid. 11  R$   240,00  R$ 2.640,00 

03 

Bolas de Handebol Suécia H2L ULTRA 

GRIP X, nacional, peso entre 325 e 375 

gramas e tem circunferencia entre 54 e 56 

centimetros. Laminado PU pro. Costurado á 

mão câmara 6D. Sistema de forro triaxial, 

camada interna. Evacel, miolo capsula SIS. 

Unid. 26  R$   230,00  R$ 5.980,00 

04 

Troféus de 1º, 2º e 3º Lugar Aquisição de 

troféus 43cm de altura, com base de cor 

preta, octo, 11,5cm de largura, 9,5cm de 

Altura, acima cone dourado com taça de cor 

azul, alças e tampa Dourada, anel azul, taça 

com 27 cm de largura a partir das alças. 

Estatueta intercambiável. Medidas 

aproximadas do produto - Comprimento: 15 

cm - Altura: 43 cm - Largura: 26 cm - Peso: 

670 g 

Unid. 21  R$   200,00  R$ 4.200,00 
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05 

Medalhas de Honra ao Merito 1º, 2º e 3º 

lugar Medalha Fundida em liga metálica de 

zamak, com tamanho de 100mm e centro liso 

com 60mm de diâmetro com um ramo lateral 

e detalhes texturizados metalizada suporte 

para fita com 2,5cm de largura a medalha 

vem acompanhada com fita personalizada 

com 2,5cm de largura, cunhada 

personalizada com a logo do evento. 

Unid. 420  R$    13,00  R$ 5.460,00 

06 

Medalhas de Participação Medalha 

Fundida em liga metálica de zamak, com 

tamanho de 100mm e centro liso com 60mm 

de diâmetro com um ramo lateral e detalhes 

texturizados metalizada suporte para fita 

com 2,5cm de largura a medalha vem 

acompanhada com fita personalizada com 

2,5cm de largura, cunhada personalizada 

com a logo do evento. 

Unid. 720  R$    13,00  R$ 9.360,00 

07 

Troféu de destaque individual Troféu em 

resina modelada a mão, envolvendo pintura 

bronze velho cano niquelado cromado 

revestido por vinil escovado dourado Base em 

MDF com pintura preto laqueado Acabamento 

em acrílico espelhado prata em frente a base 

Adesivo personalizado de alta colagem com 

impressão digital aproximadamente 19CM 

altura. 

Unid. 14  R$  100,00  R$ 1.400,00 

08 

Camiseta Gola Polo 

Poliester 100% sublimadas para os 

organizadores, coordenadores, staff e 

colaboradores da competição para diferenciar 

os organizadores dos jogadores 20 camisas 

Gola polo que serão entregues aos 

profissionais que estarão envolvidos na 

organização do evento com os logos da 

proponente e da concedente. Cada 

profissional receberá 02 camisas, totalizando 

20 camisas. 

Unid. 20 R$ 45,00 R$ 900,00 

Valor Total do lote 01 R$ 32.965,00 

 

Lote 02 

NOME DA EMPRESA CNPJ VALOR TOTAL 

JF de Lima Eventos Esportivos LTDA-ME 05.607.750/0001-40 R$ 5.455,00 

➢ Vencedor: JF de Lima Eventos Esportivos LTDA-ME, CNPJ: 05.607.750/0001-40, Vencedor pelo 

menor preço Valor R$ 5.455,00(cinco mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais) 

➢ N

º 
Material com especificação Unid. Quant. Valor Unit. valor Total 

01 Água Mineral Sem Gás (copo 200ml) 

Caixa com 48 copos. 

250 caixas de agua com 48 copos de 200ml 

cada, serão distribuídos nos dias dos jogos 

para as equipes, profissionais contratados e 

comissão técnica da competição. 25 caixas 

com 48 unidades = 1.200 copos X 10 dias 

= 12.000 copos 

CAIXA 250  R$      21,82   R$    5.455,00  

Valor Total do lote 02 R$ 5.455,00 
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Lote 03 

NOME DA EMPRESA CNPJ VALOR TOTAL 

JF de Lima Eventos Esportivos LTDA-ME 05.607.750/0001-40 R$ 47.120,00 

➢ Vencedor: JF de Lima Eventos Esportivos LTDA-ME, CNPJ: 05.607.750/0001-40, Vencedor pelo 

menor preço Valor R$ 47.120,00(quarenta e sete mil cento e vinte reais) 

Nº Material com especificação Unid. Quant. Valor Unit. valor Total 

02 Serviço de Arbitragem - Equipe/ 112 

jogos 

Equipe de arbitragem composta por 02 

arbitros de quadra 01 cronometrista e um 

anotador para apitar 112 jogos da a 

competição. 112 jogos divididos em 10 

diárias sendo; 1ª Rodada - 11 Jogos, 2ª 

Rodada - 11 Jogos, 3ª Rodada - 11 Jogos, 

4ª Rodada - 11 Jogos, 5ª Rodada - 11 

Jogos, 6ª Rodada - 11 Jogos, 7ª Rodada - 

11 Jogos, 8ª Rodada - 11 Jogos, 9ª 

Rodada - 12 Jogos, 10ª Rodada - 12 Jogos. 

Jogos 112  R$     260,00   R$    29.120,00  

03 Coordenador Geral - 01 Unidade/03 

meses (40 horas semanais) 

É quem Coordenara todos os aspectos do 

projeto em todas as suas etapas para que 

ele se efetive conforme o planejado. Ele 

desenvolverá e acompanhará o 

planejamento, divulgação, execução e a 

entrega dos produtos de todas as etapas 

do projeto. É quem direcionara a escolha 

dos profissionais e fornecedores 

contratados, organizara o cronograma das 

ações, definira e acompanhara toda a 

estratégia de comunicação, auxiliara não 

será exigida formação acadêmica uma vez 

que somente se faz necessário o 

conhecimento especifico das diretrizes. 

Mês 3  R$ 3.000,00   R$      9.000,00  

04 Coordenador Administrativo - 01 

Unidade/03 meses (40 horas 

semanais) 

Pessoal responsável por toda parte 

burocrática do evento, pessoa esta que 

confeccionara todas as fichas, sumulas, e 

demais demandas administrativas do 

evento.  Fara também análise comparativa 

dos dados, relatório de transferências, 

coleta de todos os dados, confecção dos 

boletins informativos e diversas outras 

funções administrativas. Nos dias dos 

jogos, comandarão a arena dos e a área 

de lazer, fará reposição de todo material 

de consumo, como lanche, água, gelo, 

bolas, coletes e etc. Um dos secretários 

assume a função do coordenador na 

ausência do mesmo.  

Mês 3  R$ 2.000,00   R$      6.000,00  

05 Coordenador de Arbitragem - 01 

Unidade/10 Diárias (8 horas/dia) 

Responsável pela coordenação da Equipe 

de Arbitragem, composta por 02 árbitros 

Diária 10  R$    300,00   R$      3.000,00  
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de quadra e 01 árbitro apontador, que 

serão responsáveis por apitarem 32 jogos 

(adulto) e 16 jogos (Sub 17) durante todos 

os jogos do evento. O Coordenador deve 

prestar especial atenção aos vários 

destaques relevantes sobre os critérios 

para a aplicação do Regulamento do Jogo, 

mantendo tanto a consistência como os 

critérios universais em todos os 

momentos. A qualidade de arbitrar nestas 

áreas particulares é o fator chave na 

comunicação bem-sucedida em todas as 

partes. 

Valor Total do lote 03 R$ 47.120,00 

 

Lote 03 

NOME DA EMPRESA CNPJ VALOR TOTAL 

WK Serviços e eventos 29.333.461/0001-68 R$ 9.100,00 

➢ Vencedor: WK Serviços Eventos Eireli, CNPJ: 29.333.461/0001-68, Vencedor pelo menor preço 

Valor R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais) 

➢ N

º 
Material com especificação Unid. Quant. Valor Unit. valor Total 

01 Brigadista (Bombeiro Civil) - 02 

Unidades/10 Diárias (10 horas/dia) 

Profisssional capacitado em atuar nos 

primeiros socorros -prestação de serviços 

de mão de obra de socorrista brigadista 

com certificado uniformizado, de acordo 

com a portarian° 016 - CBMDF, de 28 de 

fevereiro de 2011. 

Diária 20  R$     200,00   R$      4.000,00  

06 Equipe de Apoio - 03 Staffs x 10 

Diárias/08 horas/dia  

Equipe de apoio no controle das 

realizações do evento. Atuarão em funções 

diversas dentro das partidas. Cuidará dos 

materiais, banners, equipamentos do 

protocolo COVID 19, organização da 

entrada do ginásio e conservação da 

ordem nos espaços dos jogos de todo o 

evento 

Diária 10  R$     390,00   R$     3.900,00  

07 Serviço Designer Gráfico - 01 

Unidade/01 Serviço 

Consultoria e assessoria em comunicação 

e marketing e serviços: alimentar redes 

sociais, acompanhar, assessorar em 

criações de projetos, notas de 

esclarecimentos, assessorar em criações 

de logomarcas e logotipos, criação de 

campanhas publicitarias. Exercerá a 

função antes, durante e após o período do 

evento.  

Serviço 1  R$ 1.200,00   R$      1.200,00  

Valor Total do lote 03 R$ 9.100,00 
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Lote 04 

NOME DA EMPRESA CNPJ VALOR TOTAL 

WK Serviços e eventos 29.333.461/0001-68 R$ 17.990,00 

➢ Vencedor: WK Serviços Eventos Eireli, CNPJ: 29.333.461/0001-68, Vencedor pelo menor preço 

Valor R$ 17.990,00 (dezessete mil novecentos e noventa reais) 

Nº Material com especificação Unid. Quant. Valor Unit. valor Total 

01 Serviço de Locação de ambulância tipo 

“D” com tripulação - UTE móvel:  

Ambulância equipada de acordo com as 

normas da vigilância sanitária, (conforme 

portaria MS nº 2.048/02). Descrição da 

tripulação: 01 enfermeiro/técnico de 

enfermagem e um motorista/socorrista. 

Locação 10  R$1.400,00  R$ 14.000,00 

02 Serviço de locação de placar eletrônico 

poliesportivo estrutura metálica 

composta por alumínio de 000 x 900.  

Alimentação pela rede elétrica 110/220V - 

Distancia de visualização máxima: 100 

metros; - Consumo elétrico: 50 w; - Sirene 

para indicação sonora de 120dB. 

Locação 10  R$   400,00  R$ 4.000,00 

03 Serviço de Locação de Sistema de som 

de  Médio porte.   

Mesa de som de no mínimo  8 canais 2 caixas 

ativa e demais equipamentos necessários 

para atender às especificações do evento um 

par de Microfones sem fio e um profissional 

capacitado para operacionalizar os 

equipamentos 

Locação 10  R$   500,00  R$ 5.000,00 

04 Locação de treliças de ferro estrutura em 

aço carbono, acabamento zincado Q20, 

incluindo aluguel, transporte, montagem e 

desmontagem – Boxtruss para aplicação do 

banner (painel), que será utilizado para a 

premiação, painel para fotos e marketing do 

evento. 

COMPOSIÇÃO DO KIT: 

6 PEÇAS DE 1,5M  

2 PEÇAS DE 1M 

2 BASES 70x70  

DESCRIÇÃO DO PRODUTO  

MATERIAL - AÇO CARBONO  

ACABAMENTO - ZINCADO  

SUPORTA ATÉ 170KG  

DESCRIÇÃO DO MATERIAL  

TUBO PRINCIPAL - 1"#1,2MM  

TUBO TRELIÇADO - 5/8"#0,9MM  

CHAPA - 1"1/4"#1/8 

Locação 1  R$   590,00  R$ 590,00 

Valor Total do lote 04 R$ 23.590,00 
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Lote 05 

NOME DA EMPRESA CNPJ VALOR TOTAL 

WK Serviços e eventos 29.333.461/0001-68 R$ 1.770,00 

➢ Vencedor: WK Serviços Eventos Eireli, CNPJ: 29.333.461/0001-68, Vencedor pelo menor preço 

Valor R$ 1.770,00 (mil setecentos e setenta reais) 

. 

Nº 
Material de Divulgação com 

especificação 
Unid. Quant. Valor Unit. valor Total 

01 Banner em Lona com ilhós tamanho 3,00 

de largura por 4,00 de altura para ficar 

exposto no local onde acontecerá  o evento.  

Unid. 1  R$   870,00  R$ 870,00 

02 Banner em Lona com ilhós tamanho 3,00 

de largura por 1,00 de altura para ficar 

exposto no local onde acontecerá o evento.  

Unid. 6  R$   150,00  R$ 900,00 

Valor Total do lote 05 R$ 1.770,00 

  

 

            Informamos ainda que os recursos dos resultados descritos acima podem ser enviados no 

prazo de 24 horas, após sua publicação, sendo de 09:00 as 18:00 do dia 30/11/2022, para o e-mail 

institutimoverdavida@gmail.com. 

            

       Por fim, parabenizamos as empresas vencedoras deste processo de cotação e informo que o 

contato inicial para formalização do processo de assinatura de contrato será realizado por telefone 

após o encerramento do prazo de recursos. 

 

Colocamo-nos, desde já, à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 
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