
 

 

 

 

PROPOSTA Nº 007083/2020 

CONVÊNIO Nº 899517 

PROJETO: Realização dos Jogos Inclusivos do Tocantins - JITO 

MODALIDADE: Pesquisa de Mercado 

CRITÉRIO: Menor Preço  

DATA INICIO: 01/05/2021  

DATA FIM: 28/05/2021 

 

Cotação Prévia de Preço no critério Menor Preço objetivando 

a Contratação de empresas especializadas na área de eventos 

paradesportivos e afins para atender a emenda parlamentar 

designada PELO Deputado Federal Thiago Dimas ao Instituto 

Reviver, visando a Operacionalização das demandas exigidas, 

durante a realização dos I Jogos Inclusivos do Tocantins – 

JITO. 

 

INSTITUTO REVIVER entidade privada sem fins lucrativos, inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica Nº 28.203.833/0001-79 com sede EM Palmas – capital do 

estado do Tocantins, na Avenida Joaquim Antônio Segurado,1501 Sul, Sala 1001, 

Complexo Esportivo CEULP/ULBRA.  

No âmbito da referida proposta, o Instituto Reviver encaminha a Cotação Prévia de Preço 

para contratação de empresas especializadas para fornecimento de material gráfico, de 

promoção e divulgação, alimentação, hospedagem, materiais esportivos, uniformes, 

empresas de transportes e locações, que serão utilizadas durante a realização dos Jogos 

Inclusivos do Tocantins. 

 

A presente Cotação de Preço será regida pela Lei nº 13.019/2014 e Decreto nº 8.726/2016, 

bem como Termo de Fomento Nº 899517/2020 celebrado entre o MINISTÉRIO DA 

CIDADANIA E O INSTITUTO REVIVER.  

 

1. DO OBJETO 

1.1.A presente Cotação Prévia de Preços tem por objetivo contratar empresas para prestação 

de serviços durante a realização os Jogos Inclusivos do Tocantins - JITO. O JITO irá 

beneficiar homens e mulheres com a faixa etária a partir de 12 (doze) anos com 

deficiências: motora / física, visual, auditiva ou intelectual. 

 



 

 

 

 

 

 

2. JUSTIFICATIVA DO MODELO DE CONTRATAÇÃO 

2.1 A presente Cotação Prévia de Preço tem como fundamento, os objetivos, metas e 

atividades previstas na proposta de trabalho apresentada à concedente para realizar os 

Jogos Inclusivos do Tocantins – JITO. 

 

2.2 Optou por proceder com a realização de COTAÇÃO PRÉVIA DE MENOR PREÇO, 

a fim de dar mais celeridade na execução dos Jogos, criando mecanismos que possibilitem 

maior a transparência e legalidade da contratação. Ademais, o referido procedimento 

encontra-se preconizado na pela Lei nº 13.019/2014 e Decreto nº 8.726/2016. 

 

3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. No âmbito da Cotação Prévia de Preços, será selecionada Pessoa Jurídica com 

qualificação para o fornecimento dos produtos abaixo descritos: 

 

Meta   Item Quant. 

1 Materiais Esportivos Quant. 

1 Saco mochila personalizada em Nylon. Altura: 44.00 cm,  

Largura: 10.00 cm, Comprimento: 35.00 cm, Peso: 150 g 
150 

2 Bolinhas de Tênis de Mesa – Kit com 30 unidades 05 

3  Disco de atletismo 1,00 kg. Feito de borracha dura de alta resistência.  01 

4 Disco de atletismo 2,00 kg. Feito de borracha dura de alta resistência. 01 

5 Dardo de bambu de atletismo para lançamento. Empunhadura de cordel e 

ponteira de ferro (pintada). Preço individual. Peso 500 gramas. 
07 

6 Gancho olhal com travas 500 gr. 1/4 polegadas 03 

7 Bastão de revezamento de alumínio kit com 06 04 

8 
Barreirinha de PVC para treinamento - Largura: 60 cm. Altura ajustável: 38, 

46 e 53 cm. Material plástico de alta resistência. Cor: amarela com detalhes 

em preto. Ajuste de altura com botões retráteis.  

03 

9 
Rolo de liberação miofascial 02 

10 Tênis azul marinho com amortecedor de impacto para corridas. 107 

11 Elástico de Alta intensidade para reposição - Cinto de Tração1 unidade 

Compatível com Cinto de Tração Polimet 04 

12 Kit com 06 faixas elásticas mini-bands 10 

13 Cinto de tração, conjunto composto por 02 cintos duplos, reforçados, 06 

elásticos com dispositivo de segurança. 02 

https://www.totalbuy.com.br/pesquisa/?p=Alta%2Bintensidade
https://www.totalbuy.com.br/pesquisa/?p=reposi%C3%A7%C3%A3o
https://www.totalbuy.com.br/pesquisa/?p=Cinto
https://www.totalbuy.com.br/pesquisa/?p=Cinto
https://www.totalbuy.com.br/pesquisa/?p=Tra%C3%A7%C3%A3o


 

14 

Cronômetro digital profissional (1/100), com quatro linhas de informações, 

hora e calendário, cronógrafo, alarme, luz de fundo, tempos parciais e 

memória para até 100 tempos.  Bateria de lítio CR2032 com grande 

durabilidade e baixo custo. Tela e manual em português Acompanha cordão 

05 

 

15 

Medalhas Ouro redonda, confeccionada alto relevo brilhante, com 

acabamento liso (sem poros), medindo 5,0 cm de diâmetro, 3,0 mm de 

espessura. Contendo na parte frontal o logotipo do Evento. Passador com 

abertura de 2,0 cm para fita confeccionada em cetim, com 80 cm de 

comprimento e 1,5 cm de largura. 

200 

16 

Medalhas prata redonda, confeccionada em alto relevo brilhante, com 

acabamento liso (sem poros), medindo 5,0 cm de diâmetro, 3,0 mm de 

espessura. Contendo na parte frontal o logotipo do Evento. Passador com 

abertura de 2,0 cm para fita confeccionada em cetim, com 80 cm de 

comprimento e 1,5 cm de largura. 

70 

17 

Medalha Bronze redonda, confeccionada em alto relevo brilhante, com 

acabamento liso (sem poros), medindo 5,0 cm de diâmetro, 3,0 mm de 

espessura. Contendo na parte frontal o logotipo do Evento.  Passador com 

abertura de 2,0 cm para fita confeccionada em cetim, com 80 cm de 

comprimento e 1,5 cm de largura. 

70 

18 
Caneca inox de 400 ml revestida internamente com PVC, pegador e detalhes 

em plástico resistente. Tampa rosqueável, possui compartimento que pode ser 

aberto para beber. Cordão de pescoço personalizado 

150 

Meta 2 Uniformes Quant. 

1 
Camiseta em malha pv colorida antipiling sendo silk frente e costa 

(evento) 

300 

2 Camiseta cavada em malha Dry fit colorida sendo silk frente e costa 

(atletismo). 

50 

3 Short em Dry fit sendo silk frente (atletismo).  51 

4 Camiseta em malha Dry fit colorida cavada sendo silk frente e costa 

numerada (basquetebol). 

50 

5 Short em malha Dry colorido sendo silk frente (basquetebol). 50 

6 Camiseta colorida em malha Dry fit sendo silk frente e costa (bocha 

adaptada). 

50 

7 Calça em helanca colorida (bocha adaptada) 30 

8 Camiseta em malha Dry fit colorida sendo silk frente e costa (tênis).  20 

9 Short em malha Dry colorido sendo silk frente (tênis).  20 

10 Camiseta em malha Dry fit colorida sendo silk frente e costa (tênis de 

mesa). 

30 

11 Short em malha Dry sendo silk frente (tênis de mesa). 30 

12 Pares de meias branca (para treinamento). 100 

13 
Agasalho azul marinho, calça e jaqueta personalizada.  100% poliéster, 

abertura/fechamento com zíper, ajuste: elástico e cordão, bolso sem zíper, 

com forro, gola: alta, manga: longa 

19 

14 Coletes em malha helanquinha colorida sendo silk frente e costa 22 

Meta 3  Recursos Humanos  Quant. 

1 
Profissional capacitado para inserção da documentação e 

acompanhamento do projeto na plataforma. 
01 



 

2 Coordenador do evento. 01 

3 Equipe de arbitragem (01 equipe composta por 10 árbitros) 01 

Meta 4 Divulgação Quant. 

1 

Comunicação (banner com a logomarca do evento para fundo de palco e 

fotografias) Backdrop Acabamento com ilhós a cada 20cm e reforço na 

bainha, Lona 340g, Altura: 200.00 cm, Largura: 200.00 cm, Comprimento: 

0.03 cm, Peso: 1500 g Suporte para banner. 

01 

2 

Banner formato de vela, lado impresso dupla face, largura 70 cm, 

comprimento 220 cm. 1 Kit de hastes de fibra de vidro para montagem.  Base 

de fibra para sustentação do produto. Bandeira: 

Tecido Oxford 

Hastes: Fibra de Vidro -  Base: Fibra 

10 

Meta 5  Hospedagem  Quant. 

1 

Hospedagem em apartamentos com ar condicionado, frigobar, 

telefone, televisão lcd, acesso à internet sem fio em todas as 

dependências do hotel, incluindo o café da manhã completo no 

valor da diária. Serviço para 20 pessoas. Quartos duplos. Obs: 

Reservar todos os quartos com acessibilidade que o hotel 

disponibiliza. 

Chekin: 22/10/2021 

Chekout: 24/10/2021 

 

 

40 Diárias  

Meta 6  Locação banheiros e Tendas Quant. 

1 

LOCAÇÃO DE TENDA 10X10 METROS: Locação, montagem e 

desmontagem de tenda aberta nas dimensões de 10x10 metros, 

cobertura do tipo pirâmide, lona branca ante chamas, estrutura em tubo 

galvanizado. 02 UND  

02 

2 

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO: Locação de banheiro 

químico individual, portátil, em polietileno, com teto translúcido, 

dimensões de 1,10m de frente x 1,10m de fundo x 2,10m de altura, 

composto por caixa de dejeto, porta papel higiênico, fechamento e 

identificação de sexo. 

02 

Meta 7  Alimentação Quant. 

1 Água mineral copo de 200 ml – cx com 48 100 

2 
Lanche – Pão integral, fatia de queijo, fatia de presunto. (1ºdia). Pão 

integral, queijo, cenoura ralada, peito de frango desfiado.  (2º dia)02 

serviços  

300 

3 

Almoço – Marmitex contendo Arroz branco, feijão de caldo, batata 

doce cozida, salada de alface, tomate, repolho, carne de frango e 

carne vermelha. (1º dia). Macarrão, frango assado, arroz, feijão carne 

moída com batatinha. (2º dia) - 02 serviços 

600 

4 

Jantar. Marmitex contendo: Arroz branco, feijão de caldo Carne 

vermelha (Assado de panela), frango ao molho. Purê de batata. 

Salada mix de folhas. (1º dia) 

 Arroz branco, feijão de caldo, filé de frango grelhado, almondegas 

ao molho. (2º dia) - 02 serviços) 

600 

5 Kit Frutas para cada atleta contendo (banana, laranja) (primeiro dia) 150 



 

6 

 
Kit com castanhas e uva passa (segundo dia) 150 

7 Barras de cereais 150 

8 Suco cx individual pequena 150 

9 Rapadura caixa com 30 embalagens pequenas  10 

10 Suco litro 150 

11 Refrigerantes 150 

12 Copo Descartável (pacote) 22 

13 Sacos para lixo 20 

14 Guardanapos 10 

Meta 8   Quant. 

1 
Locação de carro Gurupi a Palmas ida e volta – Translado evento 

(equipe Basquetebol em cadeira de rodas, Bocha Adaptada e Tênis de 

Mesa) 

1 

2 Locação de ambulâncias com suporte avançado 1 

3 Locação de carro de Imperatriz a Palmas ida e volta – Translado evento 

(equipe Basquetebol em cadeira de rodas) 

1 

4 Contratação de carro para deslocamento de atletas durante o evento. 4 

 

4. REQUISITOS E PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

4.1. Requisitos: 

a) Ser Pessoa Jurídica legalmente constituída; 

b) Ter ramo de atividade compatível com o objeto contratual; 

 

4.2. Critérios de Julgamento: 

4.2.1. Essa Cotação Prévia de Preços é do tipo: MENOR PREÇO e o Processo de 

Julgamento será realizado pela diretoria do Instituto Reviver, sendo composto da Análise 

do Preço apresentado. 

 

5. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 

5.1. A proposta deverá ser preenchida conforme modelo do Anexo – I deste Edital, 

devendo conter: 

 

 



 

 

 

 

a) Especificação dos serviços oferecidos, rigorosamente de acordo com o que dispõe esta 

Cotação Prévia de Preço e seu respectivos Anexo, de forma clara e detalhada, indicação 

do(a) profissional responsável pela execução dos serviços, sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas, datada, assinada, endereço completo, telefone, fax e e-mail, valores expressos 

em moeda nacional corrente e validade não inferior a 60 (sessenta) dias. 

5.2.  A Proposta deverá conter também as seguintes informações: valor comercial do 

serviço oferecido, razão social, CNPJ, conforme Anexo III, assinada e rubricadas todas 

as folhas por seu representante legal. 

5.3.  Local da Entrega das Propostas: Sede do Instituto Reviver - na Avenida Joaquim 

Antônio Segurado,1501 Sul, Sala 1001, Complexo Esportivo CEULP/ULBRA ou via e-

mail: revivertocantins@gmail.com  

 

6. RESULTADO  

6.1. O resultado final da presente Cotação Prévia de Preço será informada por meio de 

comunicado via e-mail indicado para correspondência por parte dos participantes. 

 

7. CONTRATAÇÃO  

7.1. Será contratada a pessoa jurídica selecionada na presente Cotação Prévia de Preços 

que apresentar, nos prazos definidos pela contratante, a documentação de habilitação de 

acordo com as exigências do Termo de Referência. 

7.2.  Após 24 horas do comunicado do resultado final aos participantes da Cotação Prévia 

de Preço, o Instituto Reviver poderá convocar, a qualquer momento, a vencedora do 

certame, para conforme termos desta Cotação, celebrar a contratação, fazendo parte 

integrante do contrato, todos os documentos apresentados pela licitante vencedora, bem 

como as condições estabelecidas nesta Cotação Prévia de Preço. 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. Esclarecimentos podem ser solicitados pelo e-mail: revivertocantins@gmail.com até 

02 (dois) dias úteis antes do prazo final estabelecido para envio das propostas. 

8.2. Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela equipe gestora do convênio. 

8.3. É parte integrante deste edital: 

 

 

mailto:revivertocantins@gmail.com
mailto:revivertocantins@gmail.com


 

 

 

 

 

 

c) ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

Cotação Prévia de Preço nº 01/2021 

Convênio nº 899517 

Objeto:  Repasse do recurso ao Instituto Reviver para   operacionalização e realização dos 

Jogos Inclusivos do Tocantins – 2021. 

Critério: Menor Preço  

 

DISCRIMINAÇÃO DOS SEVIÇOS 

 

ITEM  SERVIÇOS 

/PRODUTOS 

ESPECIFICAÇÃO VALOR  

01 Contratação de 

serviços - Recursos 

Humanos 

Contratação de um profissional para execução e acompanhento do 

projeto na plataforma. 

 

02 Contratação de 

serviços - Recursos 

Humanos 

Contratação de equipe de arbitragem com experiência em eventos 
paradesportivos. 

 

03 Contratação de 

serviços - Recursos 

Humanos 

Contratação de profissional com experiência em jogos adaptados para 
coordenar o evento 

 

 

Prazo de Validade da Proposta: 

Informações da Empresa: 

Dados Bancários: 

E-mail:  

 

Nome/Assinatura responsável 

Telefone 

 

Palmas, 01 de maio de 2021. 

Soraia Maria Tomaz  

Presidente do Instituto Reviver 


