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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 
Av. LAERTON PAULINELLI, 153 MONS. PARREIRAS-LUZ/MG. 

CNPJ: 18.301.036/0001-70  

OBJETO: "CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM DESPOR-

TIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS EVENTOS PROGRAMADOS PARA O 

ANO DE 2019, QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- 

ÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE LUZ/MG." 

CREDENCIAME.NTO: 003/19 

ANOTAÇÕES: 

ABERTURA DO PROCESSO: 25.03.19 

EDITAL: 25.03.2019 

PARECER JURÍDICO N2  0115-A/2019 DE 10 DE ABRIL DE 2019 
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Prefeitura Municipal" de Luz 
Çaitirrete dii erefeito e Secretaria Municipal" 	k, 

DECRETO No. 2.644/2019, DE 22 DE MARÇO DE 2019. 

"CONS1TrUI E NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO E EQUIPE DE APOIO, PARA LICITAÇÕES 
NA MODALIDADE PREGÃO, NOMEIA SEUS MEMBROS 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

O Prefeito Municipal de Luz, Estado de Minas Gerais, no 
uso de suas atribuições conferidas pelo art. 162, inciso IX e demais pertinentes da, Lei 
Orgânica do Município de Luz/MG. 

Considerando o disposto no artigo 51, da Lei 
Federal no. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e no art. 30,. 
inciso IV da Lei Federal no. 10.520/2002, de 17/06/2002; 

4111 

DECRETA: 

Art. 10. Fica constituída com 05 (cinco) membros, a Comissão Permanente de Licitação, do ' 
Município de Luz, parà o exercício de 2019, a qual terá também, a incumbência de, 
atuar como Equipe de Apoio na Licitação na modalidade Pregão, nos termos do 
inciso IV do art. 30  da Lei Federal n.o 10.520/2002, de 17 de junho de 2002. 

Art. 20. Ficam nomeadas para comporem a Comissão de que trata o artigo 1° deste 
Decreto, os servidores: 

'" I — Titular: VANUSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA BR/TO, brasileira, casada, servidora 
pública municipal efetiva, dcupante do cargo de provimento efetivo de Agente de 
Saúde AS2 — Auxiliar de Serviços Administrativos II/I-1 portadora da Carteira de 
Identidade no. M-3.955.944 SSP/MG e inscrita no CPF sob o no. 734.94.766-00, 
residente e domiciliada à Rua Sete de Setembro, no. 1.936 no bairro Centro, 
Luz/MG. 	 fr 

Suplente: MARA RUBIA AZEVEDO OLIVEIRA, brasileira, casada, servidora pública 
municipal efetiva, ocupante do cargo em comissão de Secretária Municipal de 
Fazenda e Planejamento portadora da -Carteira de Identidade no. M-9. 318.769 
SSP/MG e inscrita no CPF sob o.no. 949.923.396-20, residente e domiciliada à Rua 
Campos Altos, no. 55 - bairro Monsenhor Parreiras, Luz/MG. 

II — Titular:. SANDRA LÁZARA FERREIRA COSTA, brasileira, casada, servidora pública 
municipal efetiva, ocupante do cargo de provirilento efetivo de Auxiliar 
Administrativo IVO, portadora da Carteira de Identidade no. MG-5.571.670 
SSP/MG e inscrita no CPF sob o no. 779.737.396-53, residente e domiciliada à Rira 
Oito de Julho, no. 430 - bairro Centro, Luz/MG. 

Suplente: CLIVIA SILVA FERREIRA, brasileira, solteira, servidora publica municipal 
efetiva, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo II/B, 
portadora da Carteira de Identidade no. MG-12.119.266 SSP/MG e inscrita no CPF.  
sob o n°. 079.698.166-30, residente e domiciliada à Rua Treze de Maio, no. 1.150 - Bairro Rosário, Luz/MG. 
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III - Titular: DIEGO SILVA ABREU, brasileiro, solteiro, servidor público municipal efetivo, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo II/A, portador 
da Carteira de Identidade no. M-16.673.170 SSP/MG e inscrita no CPF sob o no. 
100.165.306-83, residente e domiciliada à Rua Lagoa da Prata, no. 384 - bairro 
Monsenhor Parreiras, Luz/MG. 

Suplente: LILIAN DUARTE PEREIRA, brasileira, casada, servidora pública municipal 
efetiva, ocupante do cargo de provimento efetivo de EB - Supervisora - II/F, 
portadora da Carteira de Identidade no. M-3.832.234 SSP/MG e inscrita no CPF 
sob o no. 619.096.616-00, residente e domiciliada à Rua Antônio Gomes de 
Macedo, no. 1.501 - bairro Monsenhor Parreiras, Luz/MG. 

IV - Titular: HIGOR GONTLIO VINHAL, brasileiro, solteiro, servidor público municfpal 
efetivo, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo IV/A, 
portadora da Carteira de Identidade no. MG 15.660.655 SSP/MG e inscrita no CPF, 
sob o no. 086.033.686-78, residente e domiciliada à Rua Tiros, no. 101 - bairro 
Monsenhor Parreiras, Luz/MG. 

Suplente: ANGELA APARECIDA FERREIRA, brasileira, casada, servidora públiéá 
municipal efetiva, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar 
Administrativo II/L, portadora da Carteira de Identidade no. M- 4.591.850 SSP/MG 
e inscrita no CPF sob o no. 681.705.806-68, residente e domiciliada, à Rua 
Matutina, no. 451 - bairro Monsenhor Parreiras, Luz/MG. 

V - Titular: MAFÚLIA APARECIDA ALMEIDA VENTURA, brasileira, solteira, servidora 
pública municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar 
Administrativo — Recepcionista IV/F, portadora da Carteira de Identidade no. M-14. 
571.409 SSP/MG e inscrita no CPF sob o no. 073.415.936-60, residente, e 
domiciliada à Rua Padre João da Mata Rodarte, no. 139 - bairro Rosário, Luz/MG. 

Suplente: CHADIA SILVA ABREU, brasileira, solteirá, servidora pública municipal 
ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Saúde, AS2, Recepcionista, 
III/A, portadora da Carteira de Identidade no. MG - 13.945.669 SSP/MG e inscrita 
no CPF sob o no. 060.188.616-07, residente e domiciliada nesta cidade de Luz/MG, 
à Rua Lagoa da Prata, no. 384 - Bairro Monsenhor Parreiras. 

Art. 30. A Presidência da Comissão será exercida pela Sra. VANUSA CÂNDIDA DE 
OLIVEIRA BRITO. 

Art. 4°. Os membros nomeados por este Decreto ficam investidos na Comissão Permanente 
de Licitação, a partir de 25 de março de 2019. 

Art. 5°. Os membros da Comissão Permanente de Licitação, no exercício de suas 
atribuições, obedecerão ao disposto na Lei Federal no. 8666/93 de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações posteriores, estando sujeitos às penalidades previstas na mesma Lei Federal 
no. 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. 

Art. 6°. Fica revogado o Decreto no. 2.620/2019, de 15 de janeiro de 2019. 

Art. 7°. Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação. 
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Prefeitura Municipal de Luz, 22 de Março de 2019. 
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(Prefeitura Municipal-  dè Luz 
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DECRETO No. 2.646/2019, DE 25 DE MARÇO DE 2019. 	-•-"Penerr 

"ALTERA O ANEXO II DO DECRETO No 
2.444/2018 DE 20 DE FEVEREIRO DE 
2018, QUE "REGULAMENTA O SISTEMA DE 
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM 
DESPORTIVA PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DOS EVENTOS ESPORTIVOS 
PROGRAMADOS QUE SERÃO REALIZADOS 
OU APOIADOS PELA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO 
MUNICIPIO DE LUZ-MG". 

• 	O PREFEITO MUNICIPAL DE LUZ, no uso de suas 

atribuições prevista no Art. 162, inciso IX da Lei Orgânica do Município. 

DECRETA: 

Art. 10. Fica alterada a Tabela de Especialidades, e de Valores, Anexo II, do Decreto no 

2.444/2018 de 20 de fevereiro de 2018, nos termos do anexo I do presente Decreto. 

Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura de Luz, 25 de março de 2019. 
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ANEXO I 

TABELA DE ESPECIALIDADES E DE VALORES PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS --
DE ARBITRAGEM DESPORTIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS EVENTOS 
ESPORTIVOS PROGRAMADOS QUE SERÃO REALIZADOS OU APOIADOS PELA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE LUZ-MG. 

SERVIÇO DE ARBITRAGEM 

ITEM QT UNID. 
SERVIÇO E DESCRIÇÃO VALOR 

UNITÁRIO 

1 4 JG 
Arbitragem de Futebol Amador. 
1 (um) arbitro, 2 (dois) bandeiras, 1 (um) mesário, 1 

(um) árbitro reserva, duração mínima de 90 minutos 

de partida, todos profissionais deverão fazer parte do 

quadro de arbitragem da federação da modalidade 
referida com experiência comprovada de mais de 2 

anos 	de 	arbitragem 	a 	contar do 	dia 	do 	evento. 

Despesas com transporte e alimentação correrão por 

conta da empresa prestadora do serviço. 

1.401,33 

2 50 JG 
Arbitragem de Futebol Sub 13. 
1 	(um) 	arbitro,1 	(um) 	bandeira, 	1 	(um) 	mesário, 

duração mínima de 60 minutos de partida, todos 

profissionais 	deverão 	fazer 	parte 	do 	quadro 	de 
arbitragem da federação da modalidade ou liga filiada 

ou formação em Educação Física, com experiência 

comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a contar 

do 	dia 	do 	evento. 	Despesas 	com 	transporte 	e 
alimentação 	correrão 	por 	conta 	da 	empresa 
prestadora do serviço. 

120,00 

3 30 JG 
Arbitragem de Futebol Sub 11. 
1 	(um) 	arbitro, 	1 	(um) 	bandeira, 	1 	(um) 	mesário, 

duração mínima de 50 minutos de partida, todos 
profissionais 	deverão 	fazer 	parte 	do 	quadro 	de 

arbitragem da federação da modalidade ou liga filiada 

ou formação em Educação Física, com experiência 
comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a contar 

do 	dia 	do 	evento. 	Despesas 	com 	transporte 	e 
alimentação 	correrão 	por 	conta 	da 	empresa 
prestadora do serviço. 

116,66 

4 18 JG 
Arbitragem do Futebol Casual. 
1 	(um) arbitro,2 	(dois) bandeiras, 	1 	(um) 	mesário, 

duração mínima de 90 minutos de partida, todos 

profissionais 	deverão 	fazer 	parte 	do 	quadro 	de 

arbitragem da federação da modalidade ou liga filiada, 

com experiência comprovada de mais de 2 anos de 

arbitragem a contar do dia do evento. Despesas com 

transporte 	e 	alimentação 	correrão 	por 	conta 	da 

empresa prestadora do serviço. 

530,00 

, 

5 06 JG 
Arbitragem de Society Amador. 
2 (dois) árbitros,' (um) mesário, duração mínima de 50 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer 
parte 	do 	quadro 	de 	arbitragem 	da 	federação 	da 
modalidade ou liga filiada ou formação em Educação 

 

Física, com experiência comprovada de mais de 2 anos 

230,00 
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de arbitragem a contar do dia do evento. Despesas com 
transporte e alimentação correrão por conta da empresa 
prestadora do serviço. 

-----,--- 

6 20 JG 
Arbitragem de Soeiety Casual. 
1 (um) arbitro,1 (um) mesário, duração mínima de 50 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer 
parte 	do 	quadro 	de 	arbitragem 	da 	federação 	da 
modalidade ou liga filiada ou formação em Educação 
Física, com experiência comprovada de mais de 2 anos 
de arbitragem a contar do dia do evento. Despesas com 
transporte e alimentação correrão por conta da empresa 
prestadora do serviço. 

150,00 

7 70 .1G 
Arbitragem de Society Base. 
i (um) árbitro,! (um) mesário, duração mínima de 40 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer 
parte 	do 	quadro 	de 	arbitragem 	da 	federação 	da 
modalidade ou liga filiada ou formação em Educação 
Física, com experiência comprovada de mais de 2 anos 
de arbitragem a contar do dia do evento. Despesas com 
transporte e alimentação correrão por conta da empresa 
prestadora do serviço. 

60,00 

8 06 JG 
Arbitragem de Futsal Amador. 
2 (dois) árbitros, I (um) mesário, duração mínima de 40 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer 
parte 	do 	quadro 	de 	arbitragem 	da 	federação 	da 
modalidade referida com experiência comprovada de 
mais de 2 anos de arbitragem a contar do dia do evento. 
Despesas com transporte e alimentação correrão por 
conta da empresa prestadora do serviço. 

310,00 

9 40 JG 
Arbitragem de Futsal Casual. 
2 (dois) árbitros,1 (um) mesário, duração mínima de 40 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer 
parte 	do 	quadro 	de 	arbitragem 	da 	federação 	da 
modalidade ou liga filiaria ou formação em Educação 
Física, com experiência comprovada de mais de 2 anos 
de arbitragem a contar do dia do evento. Despesas com 
transporte e alimentação correrão por conta da empresa 
prestadora do serviço. 

210,00 

10 08 JG 
Arbitragem de Futsal Base. 
2 (dois) árbitros,! (um) mesário, duração mínima de 30 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer 
parte 	do 	quadro 	de 	arbitragem 	da 	federação 	da 
modalidade ou liga filiada ou formação em Educação 
Física, com experiência comprovada de mais de 2 anos 
de arbitragem a contar do dia do evento. Despesas com 
transporte e alimentação correrão por conta da empresa 
prestadora do serviço. 

121,66 

11 20 JG 
Arbitragem de Handebol Amador, 
2 (dois) árbitros,1 (um) mesário, duração mínima de 60 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer 
parte 	do 	quadro 	de 	arbitragem 	da 	federação 	da 
modalidade, com experiência comprovada de mais de 2 
anos de arbitragem a contar do dia do evento. Despesas 
com transporte e alimentação correrão por conta da 
empresa prestadora do serviço. 

230,00 

/RUO 

12 20 JG 
Arbitragem de Handebol Base. 
2 (dois) árbitros,1 (um) mesário, duração mínima de 40 

80,00 
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minutos de partida, todos profissionais deverão fazer 
parte do quadro de arbitragem da federação da 
modalidade ou liga filiada ou formação em Educação 
Física, com experiência comprovada de mais de 2 anos 
de arbitragem a contar do dia do evento. Despesas 
com transporte e alimentação correrão por conta da 
empresa prestadora do serviço. 

13 16 JG 
Arbitragem de Voleibol Amador. 
2 (dois) árbitros,2 (dois) bandeiras, 1 (um) mesário, 
duração 	mínima 	de 	5 	sets 	de 	partida, 	todos 
profissionais 	deverão 	fazer 	parte 	do 	quadro 	de 
arbitragem 	da 	federação 	da 	modalidade, 	com 
experiência 	comprovada 	de 	mais 	de 	2 	anos 	de 
arbitragem a contar do dia do evento. Despesas com 
transporte 	e 	alimentação 	correrão 	por 	conta 	da 
empresa prestadora do serviço. 

210,00 

14 12 JG 
Arbitragem de Voleibol Casual. 
2 (dois) arbitros,1 (um) mesário, duração mínima de 3 
sets de partida, todos profissionais deverão fazer parte 
do quadro de arbitragem da federação da modalidade, 
ou liga filiada ou formação em Educação Física, com 
experiência 	comprovada 	de 	mais 	de 	2 	anos 	de 
arbitragem a contar do dia do evento. Despesas com 
transporte e alimentação correrão por conta da empresa 
prestadora do serviço. 

140,00 

15 20 JG 
Arbitragem Geral. 
2 (dois) árbitros, 1 (um) mesário, duração mínima 60 
minutos, modalidades como peteca, dupla de voleibol, 
e outras modalidades esportivas. Todos profissionais 
deverão fazer parte do quadro de arbitragem da 
federação da modalidade, ou liga filiada ou formação 
em Educação Física, com experiência comprovada de 
mais de 2 anos de arbitragem a contar do dia do 
evento. 	Despesas 	com 	transporte 	e 	alimentação 
correrão por conta da empresa prestadora do serviço. 

160,00 

16 12 Dia 
Coordenação de Futebol Completa. 
1(um) 	Delegado de 	Partida 	para 	cumprimento 	do 
regulamentos, regras da modalidade e inscrições, 2 
(dois) Maqueiros, 8 Gandulas, 2 (dois) Porteiros, 4 
(quatro) Segurança, I (um) Marcador de gramado, 1 
(um) 	Assistente 	de 	limpeza. 	Duração 	mínima 	da 
prestação do serviço 8 horas. Delegado + 50% dos 
prestadores de serviço deverão apresentar declaração 
de entidade publica referente a experiência na área de 
futebol. 	Despesas 	com 	transporte 	e 	alimentação 
correrão por conta da empresa prestadora do serviço. 

860,00 

17 12 Dia 
Coordenação de Futebol Casual. 
4(quatro) Gandulas, 1 (um) Porteiro,1 (um) Marcador 
de gramado. Duração mínima da prestação do serviço 8 
horas. Delegado + 50% dos prestadores de serviço 
deverão 	apresentar declaração 	de 	entidade 	publica 
referente a experiência na área de futebol. Despesas 
com transporte e alimentação correrão por conta da 
empresa prestadora do serviço. 

250,00 

int A 

18 12 Dia 
Coordenação de Quadra Completa. 
1(um) Delegado de Partida para cumprimento do 

210,00 
, 

1 
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regulamentos, 	1 	assistente 	de 	mesário.Regras 	da 
modalidade e inscrições, 2 (dois) Segurança. Duração 
mínima da prestação do serviço 8 horas. Delegado + 
50% dos prestadores de serviço deverão apresentar 
declaração de entidade publica referente a experiência 
na área da modalidade. Despesas com transporte e 
alimentação correrão por conta da empresa prestadora 
do serviço. 

Ni:Lb:onere 

19 12 DIA 
Coordenação de Quadra Casual. 
Muni) Delegado de Partida para cumprimento do 
regulamentos, regras da modalidade e inscrições, 1 
assistente de mesário. Duração mínima da prestação 
do serviço 8 horas. Delegado + 50% dos prestadores de 
serviço deverão apresentar declaração de entidade 
publica referente a experiência na área da modalidade. 
Despesas com transporte e alimentação correrão por 
conta da empresa prestadora do serviço. 

90,00 

90 12 MES 
Organização Evento. 
Recrutamento 	de 	atletas e formação de equipes, 
montagem de Regulamento, Tabela, Inscrições, Notas 
Oficiais, 	Boletins 	diários 	com 	resultados 	e 

acompanhamentos 	da 	classificação 	das 	equipes, 
Logística do Evento.Gerenciamento dos alojamento e 
Local dos Jogos, Limpeza, Distribuição, Organização, 
Contagem 	de 	Cartões, 	Julgamento, 	Penalidades, 
Punições, premiação resultado do eventos bem como 
mobilização de arbitragem e documento pertinentes a 
realização das Partidas, viabilização de todo material 
para se realizar um jogo de cada equipes, fiscalização e 
providencia 	das 	condições 	esportivas 	de 	cada 

modalidade, estruturação das cerimônias de abertura, 
e encerramento dos jogos , bem como realização e 
organização de reuniões ordinária e extraordinárias, 
conforme a licitante achar necessário. Despesas com 
transporte 	e 	alimentação 	correrão 	por 	conta 	da 
empresa prestadora do serviço. 

1.000,00 

21 19 DIA 
Assistente 	Técnico 	e 	Acompanhante de 
jogos. 
1 (um) Técnico,ou 1 (um) assistente técnico, duração 
mínima de 8 horas de atividade, todos profissionais 
deverão possuir curso da na modalidade esportiva 
modalidade referida ou liga filiada ou formação em 
Educação Física, com experiência comprovada de mais 
de 2 anos na modalidade a contar do dia do evento. 
Despesas com transporte e alimentação correrão por 

conta da empresa prestadora do serviço. 

75,00 

Atribuições Gerais. 

I- Os árbitros deveram comparecer 30 minutos antes da hora marcada para o evento. 

Aos demais prestadores de serviço deveram comparecer 1 hora antes para organização do 

ambiente necessário para realização do evento. (Redes, Mesas, Banners, Postes, Bandeiras e 

outros) 

Providenciar todos equipamentos de trabalho a sua respectiva função. 

O documento comprobatório de prestação de serviço será a súmula do jogo. 
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Todos os prestadores de serviço deveram organizar seus matérias, desarmar redes e poste-g, 

Bandeiras, Banners, mesas, cadeiras e qualquer equipamento lá colocado para realização do 
evento. 
A relação dos prestadores de serviço deverá ser encaminhada a prefeitura 7 dias antes da 
realização dos jogos, em forma de escalação detalhada. 
A prefeitura poderá solicitar a substituição de qualquer integrante por motivo técnico e a 
licitada deverá oferecer 3 nomes para cada função, sendo os mesmo passivos de sorteio. 
Fica a cargo da empresa licitante as despesas com transporte interno, externo, alimentação e 
qualquer refeição. 
Todos prestadores de serviço deveram comparecer ao local de serviço uniformizados 
conforme a sua função de forma a facilitar a identificação do profissional. 

Observações: 

1. Quantitativos são a título estimativos e serão utilizados conforme a demanda de serviços, 

podendo variar para mais ou para menos. 

O valor unitário da consulta estabelecido neste anexo refere-se ao valor da tabela Município • 

de Luz/MG, baseado em pesquisa de mercado regional realizada pela responsável por eventos 

desportivos no município. 

Não haverá limite de quantidade de serviços individual para cada prestador de serviço e 

nem quantidade máxima. 

O valor a ser contratado e empenhado a favor do CREDENCIADO, é meramente 

estimativo, considerando que de acordo com o número de credenciados ao longo do ano e a 

critério do gestor, poderá haver acréscimo ou decréscimo no valor empenhado. 

Prefeitura de Luz, 25 de março de 2019. 

AIaíUARTE • 	PREFEITO MUNICIPAL 

GT 
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Prefeitura Municipal de Luz 
Ça6inete do &efeito e Secretaria Municipal 

DECRETO No. 2.444/2018, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018. 

"REGULAMENTA O SISTEMA DE 
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM 
DESPORTIVA PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DOS EVENTOS ESPORTIVOS 
PROGRAMADOS QUE SERÃO REALIZADOS 
OU APOIADOS PELA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO 
MUNICIPIO DE LUZ-MG". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUZ, no uso de suas 

41/ 	
atribuições prevista no Art. 162, inciso IX da Lei Orgânica do Município. 

DECRETA; 

Art. 1°. Fica criado'  no âmbito do Município de Luz, Minas Gerais, o Sistema de 

tredenciamento para contratação de Serviços de Arbitragem Desportiva para atender 

demandas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, e Esportes do Município de Luz. 

Art. 2°. Fica aprovado o Regulamento do Sistema de que trata o art. 1°, nos termos do 

anexo I do presente Decreto. 

Art. 30. Fica aprovada a Tabela de Especialidades, e de Valores, nos termos do anexo II do 

presente Decreto. 

' Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura de Luz, 20 de fevereiro de 2018. 

. 	. 
Metériz publicada; no DIÁRIO OFICIAL DOS 
MUNIC,P;OS MINEIROS em LJ Oh 	 
Pi57a viriflt:açáo de qpIgnti2icOde jpjyrne o 
código identificador':  ues,è 	"Uno  sita: 
http://www.diadomsnicipal.attelamm-mg/ 

Responsável  /g frt-57P  °- 

Matrícula- 	WO  

AIIXON DUARTE 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

"REGULAMENTA O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DESPORTIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS 
EVENTOS ESPORTIVOS PROGRAMADOS QUE SERÃO REALIZADOS OU APOIADOS 
PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE LUZ-
MG". 

DO OBJETO 

Art. 1.0. O presente Regulamento tem por objeto estabelecer as Regras Gerais do Sistema de 
Credenciamento de prestadores de Serviços de Arbitragem Desportiva para atender 
demandas desportivas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, em 
conformidade com as normas consubstanciadas na Lei Federal 8.666/93. 

Parágrafo único - Este credenciamento é exclusivo para contratação de serviços de 
arbitragem desportiva, em conformidade com as normas consubstanciadas na Lei Federal 
8.666/93. 

DO PROCEDIMENTO 

Art. 20. Os Procedimentos de Credenciamento serão iniciados mediante solicitação do 
interessado para autorização do Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Esportes devendo ser autuados em Processo Administrativo no qual 
será elaborado o Edital de Credenciamento para convocação dos interessados a se 
credenciarem. 

Parágrafo único - A convocação pública para o Credenciamento, visando à contratação de 
serviços de arbitragem desportiva, para atender demandas da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Esportes, observará as seguintes etapas: 

I - Publicação do Aviso de Credenciamento no mínimo anualmente no Diário Oficial 
Eletrônico do Município e divulgação no site da Prefeitura Municipal de Luz. 

II - Recebimento e avaliação pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Luz — CPL da documentação dos interessados na prestação dos serviços; 

III - Divulgação do resultado contendo a lista dos prestadores dos serviços credenciados, 
através do site da Prefeitura Municipal de Luz e do Diário Oficial Eletrônico do Município; 

IV - Celebração de Contrato de prestação de serviços de arbitragem desportiva entre o 
Município e os interessados credenciados. 

DA PARTICIPAÇÃO 

Art.30. Poderão se credenciar todos os interessados que atendam as exigências deste 
regulamento e dos editais específicos 

PREFETURA MUNICIPAL DE LUZ — CNPJ: 18.301.03610001-70 - Avenida Laerton Paullnelli, 153 • Sede Administrativa 
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§ 10. Somente poderão participar do presente cadastro os prestadores de serviços 

regularmente estabelecidos no país que satisfaçam integralmente as condições estabelecidas 
no Edital e na Lei Federal no. 8.666/93. 

§ 2o. Não poderão participar do Cadastro, prestadores de serviços que tenham sido 

considerados inidôneos por qualquer órgão governamental, autárquico, fundacional ou de 
economia mista. 

DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

Art. 40. Os interessados deverão solicitar o seu credenciamento através de pedido dirigido a 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes protocolado no Serviço de Compras da 

Prefeitura Municipal de Luz dentro dos prazos de validade do Edital de Credenciamento, 
indicando quais os serviços que pretendem executar/prestar. O pedido deverá ser 

111- 	protocolado e deverá ser instruído com os documentos abaixo indicados que serão 
submetidos à análise e aprovação da Comissão Permanente de Licitação — CPL. 

Parágrafo Único - O prestador de serviço interessado, no momento do protocolo do pedido 

de credenciamento deverá preencher formulário da Comissão Permanente de 
Credenciamento, com o nome do prestador, CPF e se pessoa jurídica, cadastro nacional de 
pessoa jurídica, nome e CPF do representante legal. 

DA HABILITAÇÃO 

a) PESSOA FÍSICA: 
I - Cópia do documento de identidade civil; 
II - Cópia da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
III - Comprovante de endereço; 

b) PESSOA JURÍDICA 

Cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada na Junta 
Comercial, no caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no 
caso de associações. 

Cópia do Contrato Social, registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica; 

Cópia documento de identidade civil, e inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do 
representante legal; 

IV - Comprovante de endereço; 

DA REGULARIDADE FISCAL 

I - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

I - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei. 	

,e-tor 

III — prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalhe, mediante 

a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do  
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Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de I° de maio de 1943. 	(Incluído pela Lei 
no 12.440, de 2011). 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

I - atestado ou certidão de capacidade técnica emitida por Liga Esportiva, Federação ou 
Prefeitura que prestou o serviço relacionado a atividade a ser desenvolvida; 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e 

do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da 
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos; 

III - comprovação de realização de cursos de arbitragem desportiva; 

DA PROPOSTA 

Art. 50. Os prestadores de serviços interessados no Credenciamento deverão apresentar 
juntamente com os documentos de habilitação o Projeto de Prestação dos Serviços, 
conforme estabelecido no Edital de Credenciamento com as quantidades que podem ser 
oferecidas, visando atender a previsão mensal e total dos serviços. 

§ 10. O projeto de prestação dos serviços deverá atender o valor unitário de cada serviço, 
nos termos da tabela de preço a ser publicada no Edital para Credenciamento, que poderão 
ser reajustados ou não pelo Município anualmente, de acordo o índice anual do INPC. 

§ 20. Havendo mais de um prestador cadastrado em condições de prestar o mesmo serviço, 
todos deverão ser convocados para firmar contrato de prestação de serviço, sendo 
distribuída igual fração a cada um deles. 

§ 30. Não sendo viável a convocação de todos os prestadores de serviços cadastrados no 
termo do parágrafo anterior, deverá haver revezamento entre os cadastrados, promovido 
através de sorteio. 

§ 40. Não haverá limite de quantidade de serviços individual para cada prestador de serviço 
e nem valor máximo. 

50. Os valores referentes ao Credenciamento poderão ser revistos pelo Município, 

anualmente, para manter o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes, na forma 
prevista na Lei Federal 8.666/93. 

§ 60. O pedido de credenciamento e o respectivo Projeto de Prestação dos Serviços dos 
interessados credenciados não assegura direito a contratação, já a contratação assegura 
direito à prestação dos serviços, considerando a possibilidade de alteração das quantidades 

.PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ — CNPJ: 18.301.03610001.70 -Avenida Laerton Paulinelli, 153 • Sede Administrativa 
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a serem prestadas que dependerão da necessidade, bem como da disponibilidade 
orçamentária e financeira da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes. 

DO JULGAMENTO 

Art.60. O pedido com a documentação da interessada no credenciamento será submetido à 

apreciação da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Luz/MG, que 
promoverá a análise obedecendo ao disposto no parágrafo único deste artigo. 

Parágrafo único - Na seleção dos prestadores de serviços, será julgado habilitado o 
participante que preencher os requisitos do edital e ao seguinte: 

Na hipótese de ser constatada a falta de documentação necessária para o Credenciamento 

ou existir documentação com prazo de validade vencida, a Comissão Permanente de 
Licitação solicitará o envio de novo documento, sanado os vícios anteriores, podendo o 
interessado regularizar a documentação para fins de credenciamento dentro do prazo de 
validade do edital de Credenciamento; 

O resultado da análise da documentação apresentada para credenciamento será 
informado via offcio aos interessados e divulgado no site da Prefeitura Municipal de Luz: 
www.luz.mg.gov.br  e no diário oficial e eletrônico do Município, em no máximo 10 (dez) dias 
úteis, a qual poderá apresentar recurso no prazo de 03 (três) dias úteis contados da data de 
recebimento da referida comunicação, devendo protocolar a petição no protocolo geral da 
Prefeitura Municipal; 

O recurso deverá ser dirigido à Comissão Permanente de Licitação que o decidirá e o 
encaminhará com sua decisão, depois de ouvida a Procuradoria Jurídica do Município, para 
decisão/homologação do Prefeito Municipal; 

Inexistindo recurso ou após devidamente julgados, a documentação será encaminhada 
ao Prefeito Municipal para autorização de abertura do Processo de Inexigibilidade de 
Licitação. 

DOS PRAZOS, DA CONTRATAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO 
CREDENCIAMENTO 

Art. 70. O credenciamento terá prazo de vigência de 12 (doze) meses a contar da data de 
publicação do respectivo Edital de Credenciamento, ficando durante este prazo aberta a 
possibilidade dos interessados se credenciarem. 

Os contratos realizados com os prestadores de serviços credenciados convocados terão 

prazo de vigência de 12 (doze) meses, podendo, serem prorrogados, observando o previsto 
na Lei Federal no 8.666/93, quanto à prorrogação e vigência dos contratos. 

Deferido o pedido de credenciamento e autorizada à abertura do Processo de 
Inexigibilidade de Licitação pelo Prefeito Municipal, a Credenciada será convocada para 
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firmar o contrato de fornecimento no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da 
convocação; 

Depois de realizada a assinatura do Contrato, a Administração Municipal providenciará a 
publicação de extrato no Diário Oficial eletrônico do Município; 

A prestação dos serviços deverá ocorrer de acordo com o que for definido no contrato de 
prestação de serviços; 

O prestador receberá o pedido de execução do serviço a ser realizado com uma 
antecedência mínima de 3 (três) dias corridos, através de email, requisição e ou ofício; 

A administração pública reserva-se no direito de, a qualquer tempo, paralisar ou 
suspender a execução dos serviços, mediante pagamento único e exclusivo daqueles já 
executados e devidamente atestados pela Secretaria competente; 

VI. A Administração publicará mensalmente a relação das empresas credenciadas em todas 
as unidades de saúde do Município. 

DO PAGAMENTO 

Art. 80. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, de acordo com as 
quantidades dos serviços executados contados da apresentação da nota fiscal devidamente 
atestada pelos respectivos órgãos do Município, correndo por conta das dotações 
orçamentárias indicadas no Edital de Credenciamento, e obedecendo ao seguinte: 

O pagamento decorrente dos serviços executados será efetuado diretamente ao prestador 
mediante depósito em conta corrente em nome da Contratada; 

O Credenciado será remunerado exclusivamente através dos valores estabelecidos na 
tabela publicada no Edital de Chamamento, sendo vedada: a cobrança de sobretaxa, a 
retenção e/ou exigência de apresentação de qualquer documento adicional e cobrança de 
depósito e ou caução de qualquer natureza. 

DAS SANÇÕES 

Art. 9°. Os contratos específicos disciplinarão as sanções de acordo com a Lei n0  8.666/93. 

OBRIGAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 

Art.10. São obrigações dos prestadores de serviços contratados: 	 kl 

Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento do objeto do Edital de 
Credenciamento; 

Responsabilizar-se única e exclusivamente pelo pagamento de todos os encargos e 

demais despesas decorrentes da execução dos serviços, a saber: impostos; taxas; 
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contribuições fiscais; previdenciárias; trabalhistas; fundiárias; enfim, por todas as que 
houver, por mais especiais que sejam e mesmo que não expressas no Edital de 
Credenciamento; 

É de exclusiva responsabilidade dos CONTRATADOS o ressarcimento de danos causados 
ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização. 

Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, que deverá ser realizado 
com a observância em todas as normas editalícias, contratuais e legais aplicáveis. 

Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no presente edital. 

Notificar à Administração Pública, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, caso 
tenha interesse em se descredenciar, sob pena de sanções administrativas previstas na Lei 
8.666/93. 

CONDIÇÕES GERAIS 

Art. 11. A participação no cadastro importa na irrestrita aceitação das condições 
estabelecidas no Edital, notadamente das condições gerais e particulares de seu objeto, não 
podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo e do integral 
cumprimento do ajuste. 

Art. 12. A Administração terá direito ao acesso irrestrito junto aos credenciados para efetuar 
o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do Edital de Credenciamento. 

Art. 13. A Administração a qualquer tempo poderá rescindir o contrato quando da ocorrência 
de fato superveniente ou descumprimento contratual, garantida a ampla defesa e o 
contraditório em processo administrativo com decisão fundamentada. 

Prefeitura de Luz, 20 de fevereiro de 2018. 

AILT,ON DUARTE 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO II 

TABELA DE ESPECIALIDADES E DE VALORES PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ARBITRAGEM DESPORTIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS EVENTOS 
ESPORTIVOS PROGRAMADOS QUE SERÃO REALIZADOS OU APOIADOS PELA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE LUZ-MG. 

SERVIÇO DE ARBITRAGEM 

ITEM QT UNID. 
SERVIÇO E DESCRIÇÃO VALOR 

UNITAFt10 

1 6 JG 
Arbitragem de Futebol Amador. 
1 (um) arbitro, 2 (dois) bandeiras, 1 (um) mesário, 1 
(um) árbitro reserva, duração mínima de 90 minutos 
de partida, todos profissionais deverão fazer parte do 
quadro de arbitragem da federação da modalidade 
referida com experiência comprovada de mais de 2 
anos 	de 	arbitragem 	a 	contar do dia 	do 	evento. 
Despesas com transporte e alimentação correrão por 
conta da empresa prestadora do serviço. 

1.350,00 

2 20 JG 
Arbitragem de Futebol Sub 13. 
1 	(um) 	arbitro,1 	(um) 	bandeira, 	1 	(um) 	mesário, 
duração mínima de 60 minutos de partida, todos 
profissionais 	deverão 	fazer 	parte 	do 	quadro 	de 
arbitragem da federação da modalidade ou liga filiada 
ou formação em Educação Física, com experiência 
comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a contar 
do 	dia 	do 	evento. 	Despesas 	com 	transporte 	e 
alimentação 	correrão 	por 	conta 	da 	empresa 
prestadora do serviço. 

100,00 

3 20 JG 
Arbitragem de Futebol Sub 11. 
1 (um) arbitro, 	1 (um) bandeira, 	1 (um) mesário, 
duração mínima de 50 minutos de partida, todos 
profissionais 	deverão 	fazer 	parte 	do 	quadro 	de 
arbitragem da federação da modalidade ou liga filiada 
ou formação em Educação Física, com experiência 

comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a contar 
do 	dia 	do 	evento. 	Despesas 	com 	transporte 	e 
alimentação 	correrão 	por 	conta 	da 	empresa 
prestadora do serviço. 

85,00 

4 50 JG 
Arbitragem do Futebol Casual. 
1 (um) arbitro,2 	(dois) 	bandeiras, 	1 (um) mesário, 
duração mínima de 90 minutos de partida, todos 
profissionais 	deverão 	fazer 	parte 	do 	quadro 	de 
arbitragem da federação da modalidade ou liga filiada, 
com experiência comprovada de mais de 2 anos de 

arbitragem a contar do dia do evento. Despesas com 
transporte 	e 	alimentação 	correrão 	por 	conta 	da 
empresa prestadora do serviço. 

480,00 

. 

5 20 JG 
Arbitragem de Society Amador. 
2 (dois) árbitros,1 (um) mesário, duração mínima de 50 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer 

170,00 
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parte do quadro de arbitragem da federação da 
modalidade ou liga finada ou formação em Educação 
Física, com experiência comprovada de mais de 2 anos 
de arbitragem a contar do dia do evento. Despesas com 
transporte e alimentação correrão por conta da empresa 
prestadora do serviço. 

6 20 JG 
Arbitragem de Society Casual. 
1 (dois) arbitro,' (um) mesário, duração mínima de 50 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer 
parte do quadro de arbitragem da federação da 
modalidade ou liga filiada ou formação em Educação 
Física, com experiência comprovada de mais de 2 anos 
de arbitragem a contar do dia do evento. Despesas com 
transporte e alimentação correrão por conta da empresa 

_prestadora do serviço. 

80,00 

7 10 JG 
Arbitragem de Society Base. 
1 (um) árbitro,! (um) mesário, duração mínima de 40 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer 
parte do quadro de arbitragem da federação da 
modalidade ou liga filiada ou formação em Educação 
Física, com experiência comprovada de mais de 2 anos 
de arbitragem a contar do dia do evento. Despesas com 
transporte e alimentação correrão por conta da empresa 
prestadora do serviço. 

60,00 

8 30 JG 
Arbitragem de Futsal Amador. 
2 (dois) árbitros, 1 (um) mesário, duração mínima de 40 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer 
parte do quadro de arbitragem da federação da 
modalidade referida com experiência comprovada de 
mais de 2 anos de arbitragem a contar do dia do evento. 
Despesas com transporte e alimentação correrão por 
conta da empresa prestadora do serviço. 

160,00 

9 20 JG 
Arbitragem de Futsal Casual. 
2 (dois) árbitros,! (um) mesário, duração mínima de 40 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer 
parte do quadro de 	arbitragem da federação 	da 
modalidade ou liga filiada ou formação em Educação 
Física, com experiência comprovada de mais de 2 anos 
de arbitragem a contar do dia do evento. Despesas com 
transporte e alimentação correrão por conta da empresa 
prestadora do serviço. 

120,00 

10 10 JG 
Arbitragem de Futsal Base. 
2 (dois) árbitros,! (um) mesário, duração mínima de 30 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer 
parte do quadro de arbitragem da federação da 
modalidade ou liga filiada ou formação em Educação 
Física, com experiência comprovada de mais de 2 anos 
de arbitragem a contar do dia do evento. Despesas com 
transporte e alimentação correrão por conta da empresa 
prestadora do serviço. 

90,00 

11 10 JG 
Arbitragem de Handebol Amador. 
2 (dois) árbitros,1 (um) mesário, duração mínima de 60 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer 
parte 	do 	quadro de arbitragem da federação da 
modalidade, com experiência comprovada de mais de 2 
anos de arbitragem a contar do dia do evento. Despesas 
com transporte e alimentação correrão por conta da 

160,00 

Fe'  
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12 30 JG 
Arbitragem de Handebol Base. 
2 (dois) árbitros,1 (um) mesário, duração mínima de 40 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer 
parte do quadro de arbitragem da federação da 
modalidade ou liga finada ou formação em Educação 
Física, com experiência comprovada de mais de 2 anos 
de arbitragem a contar do dia do evento. Despesas 
com transporte e alimentação correrão por conta da 
empresa prestadora do serviço. 

90,00 

13 10 JG 
Arbitragem de Voleibol Amador. 
2 (dois) árbitros,2 (dois) bandeiras, 1 (um) mesário, 
duração 	mínima 	de 	5 	sets 	de 	partida, 	todos 
profissionais 	deverão 	fazer 	parte 	do 	quadro 	de 
arbitragem 	da 	federação 	da 	modalidade, 	com 
experiência 	comprovada 	de 	mais 	de 	2 	anos 	de 
arbitragem a contar do dia do evento. Despesas com 
transporte 	e 	alimentação 	correrão 	por 	conta 	da 
empresa prestadora do serviço. 

220,00 

14 10 JG 
Arbitragem de Voleibol Casual. 
2 (dois) árbitros,1 (um) mesário, duração mínima de 3 
sets de partida, todos profissionais deverão fazer parte 
do quadro de arbitragem da federação da modalidade, 
ou liga filiada ou formação em Educação Física, com 
experiência comprovada 	de 	mais 	de 	2 	anos 	de 
arbitragem a contar do dia do evento. Despesas com 
transporte e alimentação correrão por conta da empresa 
prestadora do serviço. 

120,00 

15 20 JG 
Arbitragem Geral. 
2 (dois) árbitros, 1 (um) mesário, duração mínima 60 
minutos, modalidades como peteca, dupla de voleibol, 
e outras modalidades esportivas. Todos profissionais 
deverão fazer parte do quadro de arbitragem da 
federação da modalidade, ou liga filiada ou formação 
em Educação Física, com experiência comprovada de 
mais de 2 anos de arbitragem a contar do dia do 
evento. 	Despesas 	com 	transporte 	e 	alimentação 
correrão por conta da empresa prestadora do serviço. 

200,00 

16 40 Dia 
Coordenação de Futebol Completa. 
i(um) Delegado de Partida para cumprimento do 
regulamentos, regras da modalidade e inscrições, 2 
(dois) Maqueiros, 8 Gandulas, 2 (dois) Porteiros, 4 
(quatro) Segurança, 1 (um) Marcador de gramado, 1 
(um) 	Assistente 	de 	limpeza. 	Duração mínima da 
prestação do serviço 8 horas. Delegado + 50% dos 
prestadores de serviço deverão apresentar declaração 
de entidade publica referente a experiência na área de 
futebol. 	Despesas 	com 	transporte 	e 	alimentação 
correrão por conta da empresa prestadora do serviço. 

800,00 

17 10 Dia 
Coordenação de Futebol Casual. 
4(quatro) Gandulas, 1 (um) Porteiro,1 (um) Marcador 
de gramado. Duração mínima da prestação do serviço 8 
horas. Delegado + 50% dos prestadores de serviço 
deverão apresentar declaração de entidade publica 
referente a experiência na área de futebol. Despesas 
com transporte e alimentação correrão por conta da 

180,00 

1.  
2 
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18 10 Dia 
Coordenação de Quadra Completa. 
1(um) Delegado de Partida para cumprimento do 
regulamentos, 	1 	assistente 	de 	mesário.Regras 	da 
modalidade e inscrições, 2 (dois) Segurança. Duração 
mínima da prestação do serviço 8 horas. Delegado + 
50% dos prestadores de serviço deverão apresentar 
declaração de entidade publica referente a experiência 
na área da modalidade. Despesas com transporte e 
alimentação correrão por conta da empresa prestadora 
do serviço. 

380,00 

19 10 DIA 
Coordenação de Quadra Casual. 
Muni) Delegado de Partida para cumprimento do 
regulamentos, regras da modalidade e inscrições, 1. 
assistente de mesário. Duração mínima da prestação 
do serviço 8 horas. Delegado + 50% dos prestadores de 
serviço deverão apresentar declaração de entidade 

150,00 

publica referente a experiência na área da modalidade. 
Despesas com transporte e alimentação correrão por 
conta da empresa prestadora do serviço. 

20 6 MES 
Organização Evento. 
Recrutamento de atletas e formação de equipes, 
montagem de Regulamento, Tabela, Inscrições, Notas 
Oficiais, 	Boletins 	diários 	com 	resultados 	e 
acompanhamentos 	da 	classificação 	das 	equipes, 
Logística do Evento.Gerenciamento dos alojamento e 
Local dos Jogos, Limpeza, Distribuição, Organização, 
Contagem 	de 	Cartões, 	Julgamento, 	Penalidades, 
Punições, premiação resultado do eventos bem como 
mobilização de arbitragem e documento pertinentes a 
realização das Partidas, viabilização de todo material 
para se realizar um jogo de cada equipes, fiscalização e 
providencia 	das 	condições 	esportivas 	de 	cada 
modalidade, estruturação das cerimônias de abertura, 
e encerramento dos jogos , bem como realização e 
organização de reuniões ordinária e extraordinárias, 
conforme a licitante achar necessário. Despesas com 
transporte 	e 	alimentação 	correrão 	por 	conta 	da 
empresa prestadora do serviço. 

900,00 

21 20 DIA 
Assistente Técnico e Acompanhante de 
jogos. 
1 (um) Técnico,ou 1 (um) assistente técnico, duração 

mínima de 8 horas de atividade, todos profissionais 
deverão possuir curso da na modalidade esportiva 
modalidade referida ou liga filiada ou formação em 
Educação Física, com experiência comprovada de mais 
de 2 anos na modalidade a contar do dia do evento. 
Despesas com transporte e alimentação correrão por 
conta da empresa prestadora do serviço. 

60,00 

Atribuições Gerais. 

1- Os árbitros deveram comparecer 30 minutos antes da hora marcada para o evento. 
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Aos demais prestadores de serviço deveram comparecer 1 hora antes para organização do 
ambiente necessário para realização do evento. (Redes, Mesas, Banners, Postes, Bandeiras e 
outros) 
Providenciar todos equipamentos de trabalho a sua respectiva função. 
O documento comprobatório de prestação de serviço será a súmula do jogo. 
Todos os prestadores de serviço deveram organizar seus matérias, desarmar redes e postes, 
Bandeiras, Banners, mesas, cadeiras e qualquer equipamento lá colocado para realização do 
evento. 
A relação dos prestadores de serviço deverá ser encaminhada a prefeitura 7 dias antes da 
realização dos jogos, em forma de escalação detalhada. 
A prefeitura poderá solicitar a substituição de qualquer integrante por motivo técnico e a 
licitada deverá oferecer 3 nomes para cada função, sendo os mesmo passivos de sorteio. 
Fica a cargo da empresa licitante as despesas com transporte interno, externo, alimentação e 
qualquer refeição. 
Todos prestadores de serviço deveram comparecer ao local de serviço uniformizados 
conforme a sua função de forma a facilitar a identificação do profissional. 

Observações: 

Quantitativos são a título estimativos e serão utilizados conforme a demanda de serviços, 
podendo variar para mais ou para menos. 

2. O valor unitário da consulta estabelecido neste anexo refere-se ao valor da tabela Município 
de Luz/MG, baseado em pesquisa de mercado regional realizada pela responsável por eventos 
desportivos no município. 

Não haverá limite de quantidade de serviços individual para cada prestador de serviço e 
nem quantidade máxima. 

O valor a ser contratado e empenhado a favor do CREDENCIADO, é meramente 
estimativo, considerando que de acordo com o número de credenciados ao longo do ano e a 
critério do gestor, poderá haver acréscimo ou decréscimo no valor empenhado. 

Prefeitura de Luz, 20 de fevereiro de 2018. 

Ali. VÏN DUARTE 
PREFE O MUNICIPAL 
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Oficio: 02/19. 
Serviço: Departamento Municipal de Esportes 
Assunto: Solicitação. 

Sr. 

Venho por meio deste, solicitar ao Secretário Administrativo Municipal, as 

providencias para instalação de processo licitatório em credenciamento de empresa 

para prestação de serviço terceirizado de arbitragem, coordenação e organização de 

eventos esportivos apoiados ou organizados pela prefeitura municipal de luz. 

Att. 

Luz, 14 de março de 19 

• 
••••,„, 

ilyof Hugo da Costa Ribeiro 
Bacharel em Ed. Física 
CREF6 - 008154-G/MG 

M-8.547.245 / MASP 1075787-0 

ESENTANTE MUNICIPAL 

limo. Sr 
Antônio Carlos Xavier 
Secretário Municipal de Administração 

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 
Av. Laerton Pauline'''. 153 — Sala 239— Bairro Monsenhor Parreiras Luz — MG — CEP: 35.595-000 
Prefeitura Municipal de Luz / CNP! 18.301.036/0001,70 
Secretaria Municipal de Educação Cultura c Esportes —(37) 3421-3303 / 3421-3900 
Departamento Municipal de Esportes 	. 



ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

CNPJ: 18.301.036/0001-70 

Av. Laerton Paulinelli, 153 

C.E.P.: 35595-000 	- Luz - MG 

Telefone/Fax: 373421-3030 / 37 

Nr. por Centro de Custo: 18 

Solicitação Nr.: 	70612019 

Data: 	 14/03/2019 , 

Folh • ,/,,Q,‘  

}Execução de Serviço 

] Execução de Obra 

) Compra 

SOLICITANTE: 

Centro de Custo: 

órgão: 

Unidade: 
Nome do Solicitante: 

Local de Entrega: 

Destinação: 

44zt
è.  

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOSI• " 
Código da Dotação : 
04.06.2.089.3.3.90.39.99.00.00.00 (356/2019) 

33 - DESPORTO AMADOR 
4 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 

6 - SERVICO DE PROMOCAO DO ESPORTE 

HUGO COSTA RIBEIRO 

AV.LAERTON PAULINEL11,153-SEC.EDUCAÇÃO - 

SOLICITAÇÃO PARA PROCESSO DE LICITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Identificação: 
DE ARBITRAGEM, COORDENAÇÃO, AUXILIO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 
NAS MAIS VARIADAS MODALIDADES EM DIVERSOS EVENTOS 

ESPORTIVOS, REALIZADOS, APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LUZ 

orvações: 

ITENS SOLICITADOS: 

   

'Preço Unit. Previsto I Preço Total Previsto I I Item 	I Quantidade 	I Unid. I Especificação 

4 	SV 	ARBITRAGEM DE FUTEBOL AMADOR.1 (UM) ARBITRO, 2 

(DOIS) BANDEIRAS, 1 (UM) MESÁRIO, 1 (UM) ÁRBITRO 

RESERVA, DURAÇÃO MÍNIMA DE 90 MINUTOS DE PARTIDA, 

TODOS PROFISSIONAIS DEVERÃO FAZER PARTE DO QUADRO 

DE ARBITRAGEM DA FEDERAÇÃO DA MODALIDADE REFERIDA 

COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA DE MAIS DE 2 ANOS DE 

ARBITRAGEM A CONTAR DO DIA DO EVENTO. DESPESAS COM 

TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO CORRERÃO POR CONTA DA 

EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO. (23585) 

18 	SV 	ARBITRAGEM DO FUTEBOL CASUAL.1 (UM) ARBITR0,2 (DOIS) 

BANDEIRAS, 1 (UM) MESÁRIO, DURAÇÃO MÍNIMA DE 90 

MINUTOS DE PARTIDA, TODOS PROFISSIONAIS DEVERÃO 

FAZER PARTE DO QUADRO DE ARBITRAGEM DA FEDERAÇÃO DA 

MODALIDADE OU LIGA FILIADA, COM EXPERIÊNCIA 

COMPROVADA DE MAIS DE 2 ANOS DE ARBITRAGEM A CONTAR 

DO DIA DO EVENTO. DESPESAS COM TRANSPORTE E 

ALIMENTAÇÃO CORRERÃO POR CONTA DA EMPRESA 

PRESTADORA DO SERVIÇO. (23588) 

50 	SV 	ARBITRAGEM DE FUTEBOL SUB 13.1 (UM) ARBITR0,1 (UM) 

BANDEIRA, 1 (UM) MESÁRIO, DURAÇÃO MÍNIMA DE 60 

MINUTOS DE PARTIDA, TODOS PROFISSIONAIS DEVERÃO 

FAZER PARTE DO QUADRO DE ARBITRAGEM DA FEDERAÇÃO DA 

MODALIDADE OU LIGA FILIADA OU FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

1 

2 

• 
3 

	

1.401,3300 
	

5.605,32 

	

530,0000 	9.540,00 

120,0000 	6.000,00 

Solicitante: HUGO COSTA RIBEIRO 	 



Solicitante: HUGO COSTA RIBEIRO. 	 

Luz, 14 de Março de 2019. 

atura do Responsável 

ESTADO ENE MINAS; GERAIS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

¡c 	 '‘Data: 	 14/03/2019 
CNPJ: 18.301.036/0001-70 	Telefone/Fax: 373421-3030! 

Av. Laerton Paullnelll, 153  
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG 	 %%nomeei,/ Nr. por Centro de Custo: 18 

e:1 /4. 	• cre 	Solicitação Nr.: 	706/2019 

I
Folha: 2/6 

[ 	] Execução de Serviço 

[ 	] Execução de Obra 
Compra 

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS 

Espedficação 
	

I Preço UnIt. Previsto I:Preço Total Previsto I 
fiem I Quantidade I Unid. I 

4 

• 
5 

6 

7 

FÍSICA, COM EXPERIÊNCIA-COMPROVADA DE MAIS DE 2 

ANOS DE ARBITRAGEM A CONTAR DO DIA DO EVENTO. 

DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO CORRERÃO POR 

CONTA DA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO. (23586) 

30 	SV 	ARBITRAGEM DE FUTEBOL SUB 11.1 (UM) ARBITRO, 1 (UM) 

BANDEIRA, 1 (UM) MESÁRIO, DURAÇÃO MÍNIMA DE 50 

MINUTOS DE PARTIDA, TODOS PROFISSIONAIS DEVERÃO 

FAZER PARTE DO QUADRO DE ARBITRAGEM DA FEDERAÇÃO DA 

MODALIDADE OU LIGA FILIADA OU FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA DE MAIS DE 2 

ANOS DE ARBITRAGEM A CONTAR DO DIA DO EVENTO. 

DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO CORRERÃO POR 

CONTA DA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO. (23587) 

6 	SV 	ARBITRAGEM DE SOCIETY AMADOR- 2 (DOIS) ARBITROS,1 

(UM) MESÁRIO, DURAÇÃO MÍNIMA DE 50 MINUTOS DE 

PARTIDA, TODOS PROFISSIONAIS DEVERÃO FAZER PARTE DO 

QUADRO DE ARBITRAGEM DA FEDERAÇÃO DA MODALIDADE OU 

LIGA FILIADA OU FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA, COM 

EXPERIÊNCIA COMPROVADA DE MAIS DE 2 ANOS DE 

ARBITRAGEM A CONTAR DO DIA DO EVENTO. DESPESAS COM 

TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO CORRERÃO POR CONTA DA 

EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO. (23589) 

20 	SV 	ARBITRAGEM DE SOCIETY CASUAL. 1 (DOIS) ARBITRO,' 

(UM) MESÁRIO, DURAÇÃO MÍNIMA DE 50 MINUTOS DE 

PARTIDA, TODOS PROFISSIONAIS DEVERÃO FAZER PARTE DO 

QUADRO DE ARBITRAGEM DA FEDERAÇÃO DA MODALIDADE OU 

LIGA FILIADA OU FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA, COM 

EXPERIÊNCIA COMPROVADA DE MAIS DE 2 ANOS DE 

ARBITRAGEM A CONTAR DO DIA DO EVENTO. DESPESAS COM 

TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO CORRERÃO POR CONTA DA 

EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO. (23590) 

20 	SV 	ARBITRAGEM DE SOCIETY BASE. 1 (UM) ÁRBITR0,1 (UM) 

MESÁRIO, DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS DE PARTIDA, 

TODOS PROFISSIONAIS DEVERÃO FAZER PARTE DO QUADRO 

DE ARBITRAGEM DA FEDERAÇÃO DA MODALIDADE OU LIGA 

FILIADA OU FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA, COM 

	

116,6600 	3.499,80 

	

230,0000 	1.380,00 

	

150,0000 	3.000,00 

	

60,0000 	1.200,00 
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Especificação 	 1 Preço Unit. Previsto 'Preço Total Previsto I  

EXPERIÊNCIA COMPROVADA DE MAIS DE 2 ANOS DE 

ARBITRAGEM A CONTAR DO DIA DO EVENTO. DESPESAS COM 

TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO CORRERÃO POR CONTA DA 

EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO. (23591) 

6 	SV 	ARBITRAGEM DE FUTSAL AMADOR - 2 (DOIS) ÁRBITROS, I 

(UM) MESÁRIO, DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS DE 

PARTIDA, TODOS PROFISSIONAIS DEVERÃO FAZER PARTE DO 

QUADRO DE ARBITRAGEM DA FEDERAÇÃO DA MODALIDADE 

REFERIDA COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA DE MAIS DE 2 

ANOS DE ARBITRAGEM A CONTAR DO DIA DO EVENTO. 

DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO CORRERÃO POR 

CONTA DA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO. (23592) 

40 SV 	ARBITRAGEM DE FUTSAL CASUAL - 2 (DOIS) ÁRBITROS,1 

(UM) MESÁRIO, DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS DE 

PARTIDA, TODOS PROFISSIONAIS DEVERÃO FAZER PARTE DO 

QUADRO DE ARBITRAGEM DA FEDERAÇÃO DA MODALIDADE OU 

LIGA FILIADA OU FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA, COM 

EXPERIÊNCIA COMPROVADA DE MAIS DE 2 ANOS DE 

ARBITRAGEM A CONTAR DO DIA DO EVENTO. DESPESAS COM 

TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO CORRERÃO POR CONTA DA 

EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO. (23593) 

8 	SV 	ARBITRAGEM DE FUTSAL BASE-  2 (DOIS) ÁRBITROS,1 (UM) 

MESÁRIO, DURAÇÃO MÍNIMA DE 30 MINUTOS DE PARTIDA, 

TODOS PROFISSIONAIS DEVERÃO FAZER PARTE DO QUADRO 

DE ARBITRAGEM DA FEDERAÇÃO DA MODALIDADE OU LIGA 

FILIADA OU FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA, COM 

EXPERIÊNCIA COMPROVADA DE MAIS DE 2 ANOS DE 

ARBITRAGEM A CONTAR DO DIA DO EVENTO. DESPESAS COM 

TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO CORRERÃO POR CONTA DA 

EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO. (23594) 

20 	SV 	ARBITRAGEM DE HANDEBOL AMADOR - 2 (DOIS) ÁRBITROS,1 

(UM) MESÁRIO, DURAÇÃO MÍNIMA DE 60 MINUTOS DE 

PARTIDA, TODOS PROFISSIONAIS DEVERÃO FAZER PARTE DO 

QUADRO DE ARBITRAGEM DA FEDERAÇÃO DA MODALIDADE, 

COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA DE MAIS DE 2 ANOS DE 

ARBITRAGEM A CONTAR DO DIA DO EVENTO. DESPESAS COM 

	

Solicitante: HUGO COSTA RIBEIRO. 	 

}Execução de Serviço 
1 Execução de Obra 

[ j Compra 

I item I Quantidade I Und.  I 

• 
9 

).0 

• 
11 

	

310,0000 	1.860,00 

	

210,0000 	8.400,00 

	

121,6600 	 973,28 

	

230,0000 	4.600,00 

  

  

Luz, 14 de Março de 2019. 

Âlãlla 4turaido Responsável 

j/j6 	 
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SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS 

Especificação 	 I Preço Unit. Previsto ¡Preço Total Previsto 

TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO CORRERÃO POR CONTA DA 

EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO. (23595) 

20 	SV 	ARBITRAGEM DE HANDEBOL BASE - 2 (DOIS) ARBITROS,1 

(UM) MESÁRIO, DURAÇÃO MÍNIMA DE 40 MINUTOS DE 

PARTIDA, TODOS PROFISSIONAIS DEVERÃO FAZER PARTE DO 

QUADRO DE ARBITRAGEM DA FEDERAÇÃO DA MODALIDADE OU 

LIGA FILIADA OU FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA, COM 

EXPERIÊNCIA COMPROVADA DE MAIS DE 2 ANOS DE 

ARBITRAGEM A CONTAR DO DIA DO EVENTO. DESPESAS COM 

TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO CORRERÃO POR CONTA DA 

EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO. (23596) 

16 	SV 	ARBITRAGEM DE VOLEIBOL AMADOR - 2 (DOIS) ÁRBITROS,2 

(DOIS) BANDEIRAS, 1 (UM) MESÁRIO, DURAÇÃO MÍNIMA DE 

5 SEIS DE PARTIDA, TODOS PROFISSIONAIS DEVERÃO 

FAZER PARTE DO QUADRO DE ARBITRAGEM DA FEDERAÇÃO DA 

MODALIDADE, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA DE MAIS DE 2 

ANOS DE ARBITRAGEM A CONTAR DO DIA DO EVENTO. 

DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO CORRERÃO POR 

CONTA DA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO. (23597) 

12 	SV 	ARBITRAGEM DE VOLEIBOL CASUAL - 2 (DOIS) ARBITROS,1 

(UM) MESÁRIO, DURAÇÃO MÍNIMA DE 3 SETS DE PARTIDA, 

TODOS PROFISSIONAIS DEVERÃO FAZER PARTE DO QUADRO 

DE ARBITRAGEM DA FEDERAÇÃO DA MODALIDADE, OU LIGA 

FILIADA OU FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA, COM 

EXPERIÊNCIA COMPROVADA DE MAIS DE 2 ANOS DE 

ARBITRAGEM A CONTAR DO DIA DO EVENTO. DESPESAS COM 

TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO CORRERÃO POR CONTA DA 

EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO. (23598) 

20 	SV 	ARBITRAGEM GERAL. 2 (DOIS) ÁRBITROS, 1 (UM) MESÁRIO, 

DURAÇÃO MÍNIMA 60 MINUTOS, MODALIDADES COMO PETECA, 

DUPLA DE VOLEIBOL, E OUTRAS MODALIDADES ESPORTIVAS. 

TODOS PROFISSIONAIS DEVERÃO FAZER PARTE DO QUADRO 

DE ARBITRAGEM DA FEDERAÇÃO DA MODALIDADE, OU LIGA 

FILIADA OU FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA, COM 

EXPERIÊNCIA COMPROVADA DE MAIS DE 2 ANOS DE 

ARBITRAGEM A CONTAR DO DIA DO EVENTO. DESPESAS COM 

	

Solicitante: HUGO COSTA RIBEIRO 	 

[ 	] Execução de Serviço 
[ ] Execução de Obra 
[ ] Compra 

I Rem I Quantidade I Und. I 

12 

• 
13 

14 

• 
15 

80,0000 
	

1.600,00 

210,0000 	3.360,00 

140,0000 	1.680,00 

160,0000 	3.200,00 

Luz, 14 de Março de 2019. 
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SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS 

Especificação 	 I Preço Unit. Previsto 'Preço Total Previsto I 

TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO CORRERÃO POR CONTA DA 

EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO. (23599) 

12 	SV 	COORDENAÇÃO DE FUTEBOL CASUAL. 4(QUATRO) GANDULAS, 

1 (UM) PORTEIRO,' (UM) MARCADOR DE GRAMADO. DURAÇÃO 

MÍNIMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 8 HORAS. DELEGADO + 

50% DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DEVERA() APRESENTAR 

DECLARAÇÃO DE ENTIDADE PUBLICA REFERENTE A 

EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE FUTEBOL. DESPESAS COM 

TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO CORRERÃO POR CONTA DA 

EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO. (23601) 

12 	SV 	COORDENAÇÃODE FUTEBOL COMPLETA.1(UM) DELEGADO DE 

PARTIDA PARA CUMPRIMENTO DO REGULAMENTOS, REGRAS DA 

MODALIDADE E INSCRIÇÕES, 2 (DOIS) MAQUEIROS, 8 

GANDULAS, 2 (DOIS) PORTEIROS, 4 (QUATRO) SEGURANÇA, 

1 (UM) MARCADOR DE GRAMADO, 1 (UM) ASSISTENTE DE 

LIMPEZA. DURAÇÃO MÍNIMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 8 

HORAS. DELEGADO + 50% DOS PRESTADORES DE SERVIÇO 

DEVERÃO APRESENTAR DECLARAÇÃO DE ENTIDADE PUBLICA 

REFERENTE A EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE FUTEBOL. 

DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO CORRERÃO POR 

CONTA DA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO. (23600) 

12 	SV COORDENAÇÃO DE QUADRA COMPLETA - 1(UM) DELEGADO DE 

PARTIDA PARA CUMPRIMENTO DO REGULAMENTOS, 1 

ASSISTENTE DE MESÁRIO.REGRAS DA MODALIDADE E 

INSCRIÇÕES, 2 (DOIS) SEGURANÇA. DURAÇÃO MÍNIMA DA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 8 HORAS. DELEGADO + 50% DOS 

PRESTADORES DE SERVIÇO DEVERÃO APRESENTAR 

DECLARAÇÃO DE ENTIDADE PUBLICA REFERENTE A 

EXPERIÊNCIA NA ÁREA DA MODALIDADE. DESPESAS COM 

TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO CORRERÃO POR CONTA DA 

EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO. (23602) 

20 	 12 SV 	COORDENAÇÃO DE QUADRA CASUAL - 1(UM) DELEGADO DE 

PARTIDA PARA CUMPRIMENTO DO REGULAMENTOS, REGRAS DA 

MODALIDADE E INSCRIÇÕES, 1 ASSISTENTE DE MESÁRIO. 

DURAÇÃO MÍNIMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 8 HORAS. 

DELEGADO + 50% DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DEVERÃO 

90,0000 1.080,00 

Solicitante: HUGO COSTA RIBEIRO. 	 

] Execução de Serviço 
] Execução de Obra 
)Compra 

I Hem, I Quantidade I Und. I 

17 

• 
18 

19 

• 

250,0000 

860,0000 

210,0000 

3.000,00 

10.320,00 

2.520,00 



natura do Responsável 

.0".;07i-jZtr:\  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

k
. 	c .4 È —4—, , 

CNPJ: 18.001.036M00140 	TeletoneMax: 373421-21030 	 29 
Av. Laerton Paufinelli, 153 
C.E.P: 35595-000 - Luz - MG 	 %%monteei  .. 

Solicitação Nr.: 	706/2019 

r
,  Data: 
	 14103/2019 

Nr. por Centro de Custo: 18 

Folha: W6 

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS EIOU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS 

Especificação 	 1 Preço Unit. Previsto !Preço Total Previsto! 

APRESENTAR DECLARAÇÃO DE ENTIDADE PUBLICA REFERENTE 

A EXPERIÊNCIA NA ÁREA DA MODALIDADE. DESPESAS COM 

TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO CORRERÃO POR CONTA DA 

EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO. (23603) 

12 	SV ORGANIZAÇÃO EVENTO - RECRUTAMENTO DE ATLETAS E 

FORMAÇÃO DE EQUIPES, MONTAGEM DE REGULAMENTO, 

TABELA, INSCRIÇÕES, NOTAS OFICIAIS, BOLETINS 

DIÁRIOS COM RESULTADOS E ACOMPANHAMENTOS DA 

CLASSIFICAÇÃO DAS EQUIPES, LOGÍSTICA DO EVENTO. 

GERENCIAMENTO DOS ALOJAMENTO E LOCAL DOS JOGOS, 

LIMPEZA, DISTRIBUIÇÃO, ORGANIZAÇÃO, CONTAGEM DE 

CARTÕES, JULGAMENTO, PENALIDADES, PUNIÇÕES, 

PREMIAÇÃO RESULTADO DO EVENTOS BEM COMO MOBILIZAÇÃO 

DE ARBITRAGEM E DOCUMENTO PERTINENTES A REALIZAÇÃO 

DAS PARTIDAS, VIABILIZAÇÃO DE TODO MATERIAL PARA SE 

REALIZAR UM JOGO DE CADA EQUIPES, FISCALIZAÇÃO E 

PROVIDENCIA DAS CONDIÇÕES ESPORTIVAS DE CADA 

MODALIDADE, ESTRUTURAÇÃO DAS CERIMONIAS DE ABERTURA, 

E ENCERRAMENTO DOS JOGOS , BEM COMO REALIZAÇÃO E 

ORGANIZAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS, 

CONFORME A LICITANTE CHAR NECESSÁRIO. DESPESAS COM 

TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO CORRERÃO POR CONTA DA 

EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO. (23604) 

22 	 12 SV 	ASSISTENTE TÉCNICO E ACOMPANHANTE DE JOGOS.1 (UM) 

TÉCNICO,OU I (UM) ASSISTENTE TÉCNICO, DURAÇÃO 

MÍNIMA DE 8 HORAS DE ATIVIDADE, TODOS PROFISSIONAIS 

DEVERÃO POSSUIR CURSO DA NA MODALIDADE ESPORTIVA 

MODALIDADE REFERIDA OU LIGA FILIADA OU FORMAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA DE MAIS 

DE 2 ANOS NA MODALIDADE A CONTAR DO DIA DO EVENTO. 

DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO CORRERÃO POR 

CONTA DA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO. (23605) 

Solicitante: HUGO COSTA RIBEIRO. 	 

[ 'Execução de Serviço 
] Execução de Obra 

[ Compra 

1 Item  j Quantidade 1 Unid. 1 

21 

• 

1.000,0000 	12.000,00 

75,0000 	 900,00 

I 	Preço Total: 	1 	85.716.401 

Luz, 14 de Março de 2019. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA FORMAÇÃO DE REGISTRO DE 
PREÇOS VISANDO À CONTRATAÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE 
PESSOA JURíDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 
SERVIÇOS PARA EVENTOS ESPORTIVO,  PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ E SUAS 
SECRETARIAS, NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS 
E DEMAIS EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS OU APOIADOS 
POR ESTA UNIDADE GESTORA. 

OBJETO 

^1.1 Constitui objeto do presente Termo de Referência o Registro de Preço, com validade de 12 
w(doze) meses, a aquisição futura e eventual de SERVIÇOS PARA EVENTOS ESPORTIVO,  para 

atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Luz em suas secretarias na execução dos 
programas, projetos e demais eventos esportivos promovidos ou apoiados por estas Unidades 
Gestoras, de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência. 

JUSTIFICATIVA 

A democratização e universalização do acesso a prática esportiva são fortes instrumentos de 
inclusão social, contribuindo para a cidadania, elevação da autoestima, saúde e erradicação 
ociosidade que tem aliciado, principalmente, nossos jovens e adolescentes das classes sociais 
menos favorecidas ao mundo das drogas e marginalidade. 
Prefeitura Municipal de Luz em suas secretarias vem pautando sua atuação na implantação de 
políticas públicas esportivas inclusivas, como forma contribuir com a diminuição das desigualdades 
sociais, proporcionando aos munícipes alternativas de lazer através da prática de esportes. 
Tal contribuição tem se dado através da execução de projetos e programas que traduzem de forma 
multidisciplinar o potencial transformador e inclusivo do esporte, alguns em parcerias com o Poder 
Público e outros com a Sociedade Civil, tais como: Realização e Participação em Campeonato das 
mais diversas categorias e modalidades. 

O reconhecimento da importância de intensificação das políticas esportivas na cidade impõe a 
necessidade de abertura de processo licitatório, com a finalidade de aquisição futura de SERVIÇOS 

PARA EVENTOS ESPORTIVO  das mais variadas modalidades que subsidie o desenvolvimento e a 
execução dos programas e projetos desenvolvidos e/ou apoiados pela Prefeitura de Luz através da 
Secretaria de Educação Cultura e Esportes. 

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 
3.1 Os serviços de arbitragem a serem licitados e adquiridos conforme as demandas do da 
Prefeitura Municipal de Luz, estão relacionados nos quadros a seguir. 

SEMECE - CNPJ 18.301.036/0001-70 — FONE — (37) 3421-3303 
Rua: 16 de Março, 206 CEP: 35595-000 

E-MAIL educaçao®luz.mg.gov.br  
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SERVIÇO DE ARBITRAGEM 	 k.. 

ITEM QUANTIDADE 
ESTIMADA 

UNID. SERVIÇO E DESCRIÇÃO VALOR 
UNITARIO 

01 4 JG Arbitragem de Futebol Amador. 
1 (um) arbitro, 2 (dois) bandeiras, 1 (um) mesário, 1 (um) 
árbitro reserva, duração mínima de 90 minutos de partida, 
todos profissionais deverão fazer parte do quadro de 
arbitragem da federação da modalidade referida com 
experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a 
contar do dia do evento. Despesas com transporte e 
alimentação correrão por conta da empresa prestadora do 
serviço. 

1.4001,33 

02 

li 

50 JG Arbitragem de Futebol Sub 13. 
1 (um) arbitro, 1 (um) bandeira, 1 (um) mesário duração 

120,00 

mínima de 60 minutos de 	partida, todos profissionais 
deverão fazer parte do quadro de arbitragem da federação 
da modalidade ou liga filiada ou formação em Educação 
Física, com experiência comprovada de mais de 2 anos de 
arbitragem a contar do dia do evento. Despesas com 
transporte e alimentação correrão por conta da empresa 
prestadora do serviço. 

03 30 JG Arbitragem de Futebol Sub 11. 
1 (um) arbitro, 1 (um) bandeira, 1 (um) mesário, duração 
mínima de 50 minutos de partida, 	todos 	profissionais 
deverão fazer parte do quadro de arbitragem da federação 
da modalidade ou liga filiada ou formação em Educação 
Física, com experiência comprovada de mais de 2 anos de 
arbitragem a contar do dia do evento. Despesas com 
transporte e alimentação correrão por conta da empresa 
prestadora do serviço. 

116,66 

04 

0 

18 JG Arbitragem do Futebol Casual. 
1 (um) arbitro, 2 (dois) bandeiras, 1 (um) mesário, duração 
mínima de 90 minutos de partida, 	todos 	profissionais 
deverão fazer parte do quadro de arbitragem da federação 
da modalidade ou liga filiada, com experiência comprovada 
de mais de 2 anos de arbitragem a contar do dia do evento. 
Despesas com transporte e alimentação correrão por conta 
da empresa prestadora do serviço. 

530,00 

05 6 JG Arbitragem de Society Amador. 
2 (dois) arbitros,1 (um) mesário, duração mínima de 50 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer parte 
do quadro de arbitragem da federação da modalidade ou 
liga 	filiada 	ou 	formação 	em 	Educação 	Física, 	com 
experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a 
contar do dia do evento. Despesas com transporte e 
alimentação correrão por conta da empresa prestadora do 
serviço. 

230,00 

06 20 JG Arbitragem de Society Casual. 
1 	(dois) arbitro,1 	(um) mesário, duração mínima de 50 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer parte 
do quadro de arbitragem da federação da modalidade ou 
liga 	filiada 	ou 	formação 	em 	Educação 	Física, 	com 
experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a 

150,00 

SEMECE - CNPJ 18.301.036/0001-70 — FONE — (37) 3421-3303 
Rua: 16 de Março, 206 CEP: 35595-000 

E-MAIL educaçao@luz.mg.gov.br  
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contar do dia do evento. Despesas com transporte e 
alimentação correrão por conta da empresa prestadora do 
serviço. viti 

‘2.: 

07 20 JG Arbitragem de Society Base. 
1 	(um) árbitro,1 	(um) mesário, duração mínima de 40 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer parte 
do quadro de arbitragem da federação da modalidade ou 
liga 	filiada 	ou 	formação 	em 	Educação 	Física, 	com 
experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a 
contar do dia do evento. Despesas com transporte e 
alimentação correrão por conta da empresa prestadora do 
serviço. 

60,00 

08 

, 

6 JG Arbitragem de Futsal Amador 
2 (dois) árbitros, 1 (um) mesário, duração mínima de 40 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer parte 
do quadro de arbitragem da federação da modalidade 
referida com experiência comprovada de mais de 2 anos de 
arbitragem a contar do dia do evento. Despesas com 
transporte e alimentação correrão por conta da empresa 
prestadora do serviço. 

310,00 

09 40 JG Arbitragem de Futsal Casual 
2 (dois) árbitros, 1 (um) mesário, duração mínima de 40 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer parte 
do quadro de arbitragem da federação da modalidade ou 
liga 	filiada 	ou 	formação 	em 	Educação 	Física, 	com 
experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a 
contar do dia do evento. Despesas com transporte e 
alimentação correrão por conta da empresa prestadora do 
serviço. 

210,00 

10 

O 

8 JG Arbitragem de Futsal Base 
2 (dois) árbitros, 1 (um) mesário, duração mínima de 30 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer parte 
do quadro de arbitragem da federação da modalidade ou 
liga 	filiada 	ou 	formação 	em 	Educação 	Física, 	com 
experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a 
contar do dia do evento. Despesas com transporte e 
alimentação correrão por conta da empresa prestadora do 
serviço. 

121,66 

11 20 JG Arbitragem de Handebol Amador 
2 (dois) árbitros, 1 (um) mesário duração mínima de 60 

230,00 

minutos de partida, todos profissionais deverão fazer parte 
do quadro de arbitragem da federação da modalidade, com 
experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a 
contar do dia do evento. Despesas com transporte e 
alimentação correrão por conta da empresa prestadora do 
serviço. 

12 20 JG Arbitragem de Handebol Base 80,00 
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2 (dois) árbitros, 1 (um) mesário, duração mínima de 40 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer parte 
do quadro de arbitragem da federação da modalidade ou 
liga 	filiada 	ou 	formação 	em 	Educação 	Física, 	com 
experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a 
contar do dia do evento. Despesas com transporte e 
alimentação correrão por conta da empresa prestadora do 
serviço. 

lb& 	h"..  
Ncrnare 

13 16 JG Arbitragem de Voleibol Amador 
2 (dois) árbitros, 2 (dois) bandeiras, 1 (um) mesário, duração 
mínima de 5 sets de partida, todos profissionais deverão 
fazer parte do quadro de arbitragem da federação da 
modalidade, com experiência comprovada de mais de 2 
anos de arbitragem a contar do dia do evento. Despesas 
com transporte e alimentação correrão por conta da 
empresa prestadora do serviço. 

210,00 

14 12 JG Arbitragem de Voleibol Casual 
2 (dois) árbitros, 1 (um) mesário, duração mínima de 3 sets 
de partida, todos profissionais deverão fazer parte do quadro 
de arbitragem da federação da modalidade, ou liga filiada ou 
formação 	em 	Educação 	Física, 	com 	experiência 
comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a contar do 
dia do evento. Despesas com transporte e alimentação 
correrão por conta da empresa prestadora do serviço. 

140,00 

15 20 JG Arbitragem Geral. 
2 (dois) árbitros, 	1 	(um) mesário, duração mínima 60 
minutos, modalidades como peteca, dupla de voleibol, e 
outras modalidades esportivas. Todos profissionais deverão 
fazer parte do quadro de arbitragem da federação da 
modalidade, ou liga filiada ou formação em Educação Física, 
com experiência comprovada de mais de 2 anos de 
arbitragem a contar do dia do evento. Despesas com 
transporte e alimentação correrão por conta da empresa 

do serviço. 

160,00 

16 •
prestadora 

12 Dia Coordenação de Futebol Completa. 
1(um) 	Delegado 	de 	Partida 	para 	cumprimento 	do 
regulamentos, regras da modalidade e inscrições, 2 (dois) 
Maqueiros, 	8 	Gandulas, 	2 	(dois) 	Porteiros, 	4 	(quatro) 
Segurança, 1 (um) Marcador de gramado, 1 (um) Assistente 
de limpeza. Duração mínima da prestação do serviço 8 
horas. Delegado + 50% dos prestadores de serviço deverão 
apresentar declaração de entidade publica referente a 
experiência na área de futebol. Despesas com transporte e 
alimentação correrão por conta da empresa prestadora do 
serviço. 

860,00 

17 12 Dia Coordenação de Futebol Casual. 
4 (quatro) Gandulas, 1 (um) Porteiro,1 (um) Marcador de 
gramado. Duração mínima da prestação do serviço 8 horas. 
Delegado + 50% dos prestadores de serviço deverão 
apresentar declaração de entidade publica referente a 
experiência na área de futebol. Despesas com transporte e 

250,00 

SEMECE - CNPJ 18.301.036/0001-70 — FONE —(37) 3421-3303 
Rua: 16 de Março, 206 CEP: 35595-000 

E-MAIL educaçao@luz.mg.gov.br  



Prefeitura Municipal de Luz 
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes 

~te da Seadlidet7 ti 4. éd~t e títmemonat 

alimentação correrão por conta da empresa prestadora do 
serviço. 

°\tcsieri 

18 12 Dia Coordenação de Quadra Completa 
1(um) 	Delegado 	de 	Partida 	para 	cumprimento 	do 
regulamentos, 	1 	assistente 	de 	mesário. 	Regras 	da 
modalidade e inscrições, 2 (dois) Segurança. Duração 
mínima da prestação do serviço 8 horas. Delegado + 50% 
dos prestadores de serviço deverão apresentar declaração 
de entidade publica referente a experiência na área da 
modalidade. 	Despesas 	com 	transporte 	e alimentação 
correrão por conta da empresa prestadora do serviço. 

210,00 

19 12 DIA Coordenação de Quadra Casual 
1(um) 	Delegado 	de 	Partida 	para 	cumprimento 	do 
regulamentos, 	regras 	da 	modalidade 	e 	inscrições, 	1 
assistente de mesário. Duração mínima da prestação do 
serviço 8 horas. Delegado + 50% dos prestadores de serviço 
deverão 	apresentar 	declaração 	de 	entidade 	publica 
referente a experiência na área da modalidade. Despesas 
com transporte e alimentação correrão 	por conta da 
empresa prestadora do serviço. 

90,00 

20 

li 

12 MES Organização Evento 
Recrutamento de atletas e formação de equipes, montagem 
de Regulamento, Tabela, Inscrições, Notas Oficiais, Boletins 
diários 	com 	resultados 	e 	acompanhamentos 	da 
classificação 	das 	equipes, 	Logística 	do 	Evento. 
Gerenciamento dos alojamento e Local dos Jogos, Limpeza, 

1.000,00 

Distribuição, 	Organização, 	Contagem 	de 	Cartões, 
Julgamento, Penalidades, Punições, premiação resultado 
do eventos bem como mobilização de arbitragem e 
documento 	pertinentes 	a 	realização 	das 	Partidas, 
viabilização de todo material para se realizar um jogo de 
cada equipes, fiscalização e providencia das condições 
esportivas 	de 	cada 	modalidade, 	estruturação 	das 
cerimonias de abertura, e encerramento dos jogos , bem 
como realização e organização de reuniões ordinária e 
extraordinárias, 	conforme 	a 	licitante 	char 	necessário. 
Despesas com transporte e alimentação correrão por conta 
da empresa prestadora do serviço. 

21 12 DIA Assistente Técnico e Acompanhante de jogos. 
1 (um) Técnico, ou 1 	(um) assistente técnico, duração 
mínima de 8 horas de atividade, todos profissionais deverão 
possuir curso da na modalidade esportiva modalidade 
referida ou liga filiada ou formação em Educação Física, 
com experiência comprovada de mais de 2 anos na 
modalidade a contar do dia do evento. Despesas com 
transporte e alimentação correrão por conta da empresa 
prestadora do serviço. 

75,00 
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rk epy 
Os árbitros deveram comparecer 30 minutos antes da hora marcada para o evento. 	%hino/ 
Aos demais prestadores de serviço deveram comparecer 1 hora antes para organização do ambiente 
necessário para realização do evento. (Redes, Mesas, Banners, Postes, Bandeiras e outros) 
Providenciar todos equipamentos de trabalho a sua respectiva função. 
O documento comprobatório de prestação de serviço será a súmula do jogo. 
Todos os prestadores de serviço deveram organizar seus matérias, desarmar redes e postes, 
Bandeiras, Banners, mesas, cadeiras e qualquer equipamento lá colocado para realização do evento. 
A relação dos prestadores de serviço deverá ser encaminhada a prefeitura 7 dias antes da realização 
dos jogos, em forma de escalação detalhada. 
A prefeitura poderá solicitar a substituição de qualquer integrante por motivo técnico e a licitada 
deverá oferecer 3 nomes para cada função, sendo os mesmo passivos de sorteio. 
Fica a cargo da empresa licitante as despesas com transporte interno, externo, alimentação e 
qualquer refeição. 

9- Todos prestadores de serviço deveram comparecer ao local de serviço uniformizados conforme a 
sua função de forma a facilitar a identificação do profissional. 

LUZ, 7 DE MARÇO DE 2019 

/ 	kC) 
H O OST RIBEIRO 

COOR \INL DOR DE ESPORTES 
Pn\j/ Hugo d,a Costa Ribeiro 

Bacharel em Ed. Física 
CRER - 008154-G/MG 

M-8.547.245 / MASP 1075787-0 
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FORMULARIO DE COTAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: BRUNA APARECIDA CAETANO FIUZA 10063880601 
CNPJ: 25.013.195/0001-35 
TELEFONE: (37) 9127-9068 
ENDEREÇO: R PROFESSORA MARIA AMELIA DA SILVA 

OBSERVAÇÃO DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO POR CONTA 
DO FORNECEDOR 

Prefeitura Municipal de Luz 
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes 

gaideate da Serizetebudiffutdafral e Álmemora 

SERVIÇO DE ARBITRAGEM 	 %. . e 
ITEM QT UNID. SERVIÇO E DESCRIÇÃO VALOR 	•ir— 

UNITARIO 	C5 e--, 
ilEi1 100 JG Arbitragem de Futebol Amador. 

1 (um) arbitro, 2 (dois) bandeiras, 1 (um) mesário, 1 (um) 
árbitro reserva, duração mínima de 90 minutos de partida, 
todos 	profissionais deverão fazer parte do quadro de 
arbitragem 	da 	federação da 	modalidade 	referida 	com 
experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a 
contar do do dia do evento. Despesas com transporte e 
alimentação correrão por conta da empresa prestadora do 
serviço. 

1400,00  o 
L.0 
0) 
rr 

Cr) 

0 
ild 
I cm 

02 100 JG Arbitragem de Futebol Sub 13. 
1 (um) arbitro, 1 (um) bandeira, 1 (um) mesário, duração 
mínima de 60 	minutos de 	partida, 	todos 	profissionais 
deverão fazer parte do quadro de arbitragem da federação 
da modalidade ou liga filiada ou formação em Educação 
Física, com experiência comprovada de mais de 2 anos de 
.arbitragem a contar do dia do evento. Despesas com 
transporte e alimentação correrão por conta da empresa 
prestadora do serviço. 

120,00 

03 

II 

100 JG Arbitragem de Futebol Sub 11. 
1 (um) arbitro, 1 (um) bandeira, 1 (um) mesário, duração 
minima 	de 	50 	minutos 	de 	partida, 	todos 	profissionais 
deverão fazer parte do quadro de arbitragem da federação 
da modalidade ou liga filiada ou formação em Educação 
Fisica, com experiência comprovada de mais de 2 anos de 
arbitragem a contar do dia do evento. Despesas com 
transporte e alimentação correrão por conta da empresa 
prestadora do serviço. 

115,00 

04 100 JG Arbitragem do Futebol Casual. 
1 (um) arbitro, 2 (dois) bandeiras, 1 (um) mesário, duração 
mínima 	de 90 minutos de partida, 	todos 	profissionais 
deverão fazer parte do quadro de arbitragem da federação 
da modalidade ou liga filiada, com experiência comprovada 
de mais de 2 anos de arbitragem a contar do dia do evento. 
Despesas com transporte e alimentação correrão por conta 

sia empresa prestadora do serviço. 

530,00 

05 100 JG Arbitragem de Society Amador. 
2 (dois) arbitros,1 (um) mesário, duração mínima de 50 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer parte 
do quadro de arbitragem da federação da modalidade ou 
liga 	filiada 	ou 	formação 	em 	Educação 	Física, 	com 

230,00 
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experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a 
contar do dia do evento. Despesas com transporte e 
alimentação correrão por conta da empresa prestadora do 
serviço. 

Í:4  

it  , 

FIL£ 
,\-„ , 

06 100 JG Arbitragem de Society Casual. 
1 	(dois) arbitro,1 	(um) mesário, duração mínima de 50 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer parte 
do quadro de arbitragem da federação da modalidade ou 
liga 	finada 	ou 	formação 	em 	Educação 	Física, 	com  
experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a 
contar do dia do evento. Despesas com transporte e 
alimentação correrão por conta da empresa prestadora do  

serviço. 

150,00 	i 	A 

C
x-- , 

' 
C,  I 
CD I 

CS) g  
r . 

: Ic— 
C : 

07 100 JG Arbitragem de Society Base. 
1 	(um) árbitro,1 	(um) mesário, duração mínima de 40 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer parte 
do quadro de arbitragem da federação da modalidade ou 
liga 	filiada 	ou 	formação 	em 	Educação 	Física, 	com 
experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a 
contar do dia do evento. Despesas com transporte e 

conta da empresa prestadora do 

ILLii; I 60,00 	CN I 

alimentação correrão por 
serviço. 

08 100 JG Arbitragem de Futsal Amador 
2 (dois) árbitros, 1 (um) mesário, duração mínima de 40 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer parte 
do quadro de arbitragem da federação da modalidade 
referida com experiência comprovada de mais de 2 anos de 
arbitragem a contar do dia do evento. Despesas com 
transporte e alimentação correrão por conta da empresa 
prestadora do serviço. 

310,00 

09 

, 

100 JG Arbitragem de Futsal Casual 
2 	árbitros, 1 (um) mesário, duração mínima de 40 

210,00 
(dois) 

minutos de partida, todos profissionais deverão fazer parte 
do quadro de arbitragem da federação da modalidade ou 
liga 	filiada 	ou 	formação 	em 	Educação 	Física, 	com 
experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a 
contar do dia do evento. 	Despesas com transporte e 
alimentação correrão por conta da empresa prestadora do 
serviço. 

10 100 JG Arbitragem de Futsal Base 
2 (dois) árbitros, 1 (um) mesário, duração mínima de 30 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer parte 
do quadro de arbitragem da federação da modalidade ou 
liga 	filiada 	ou 	formação 	em 	Educação 	Física, 	com 
experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a 
contar do dia do evento. Despesas com transporte e 
alimentação correrão por conta da empresa prestadora do 
serviço. 

125,00 

11 100 JG Arbitragem de Handebol Amador 
2 (dois) árbitros, 1 (um) mesário, duração mínima de 60 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer parte 
do quadro de arbitragem da federação da modalidade, com 
experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a 

230,00 

sEiviwtOntEilj>., 
è* 	ue ! • c. • 
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serviço. 

12 100 JG Arbitragem de Handebol Base 
2 (dois) árbitros, 1 (um) mesário, duração mínima de 40 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer parte 
do quadro de arbitragem da federação da modalidade ou 
liga 	filiada 	ou 	formação 	em 	Educação 	Física, 	com 
experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a 
contar do dia do evento. 	Despesas com transporte e 
alimentação correrão por conta da empresa prestadora do 
serviço. 

13 

I 

100 JG Arbitragem de Voleibol Amador 
2 (dois) árbitros, 2 (dois) bandeiras, 1 (um) mesário, duração 
mínima de 5 sets de partida, todos profissionais deverão 
fazer parte do quadro de arbitragem da federação da 
modalidade, com experiência comprovada de mais de 2 
anos de arbitragem a contar do dia do evento. Despesas 
com 	transporte 	e 	alimentação correrão 	por conta da 
empresa prestadora do serviço. 

210,00 [Ey' - t 

14 100 JG Arbitragem de Voleibol Casual 
2 (dois) árbitros, 1 (um) mesário, duração mínima de 3 sets 
de partida, todos profissionais deverão fazer parte do quadro 
de arbitragem da federação da modalidade, ou liga filiada ou 
formação 	em 	Educação 	Física, 	com 	experiência 
comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a contar do 
dia do evento. Despesas com transporte e alimentação 
correrão por conta da empresa prestadora do serviço. 

140,00 

15 

O 

100 JG Arbitragem Geral. 
2 	(dois) 	árbitros, 	1 	(um) mesário, 	duração mínima 60 
minutos, modalidades como peteca, dupla de voleibol, e 
outras modalidades esportivas. Todos profissionais deverão 
fazer parte do quadro de arbitragem da federação da 
modalidade, ou liga filiada ou formação em Educação Física, 
com experiência comprovada de mais de 2 anos de 
arbitragem a contar do dia do evento. Despesas com 
transporte e alimentação correrão por conta da empresa 
prestadora do serviço. 

160,00 

16 100 Dia Coordenação de Futebol Completa. 
1(um) 	Delegado 	de 	Partida 	para 	cumprimento 	do 
regulamentos, regras da modalidade e inscrições, 2 (dois) 
Maqueiros, 	8 	Gandulas, 	2 	(dois) 	Porteiros, 	4 	(quatro) 
Segurança, 1 (um) Marcador de gramado, 1 (um) Assistente 
de limpeza. Duração mínima da prestação do serviço 8 
horas. Delegado + 50% dos prestadores de serviço deverão 
apresentar declaração de entidade publica referente a 
experiência na área de futebol. Despesas com transporte e 
alimentação correrão por conta da empresa prestadora do 
serviço. 

860,00 

17 100 Dia Coordenação de Futebol Casual. 
4 (quatro) Gandulas, 1 (um) Porteiro,1 (um) Marcador de 
gramado. Duração mínima da prestação do serviço 8 horas. 
Delegado + 50% dos prestadores de serviço deverão 
apresentar declaração de entidade publica 	referente a 

250,00 
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experiência na área de futebol. Despesas com transporte e 
alimentação correrão por conta da empresa prestadora do 
serviço. 
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18 100 Dia Coordenação de Quadra Completa 
1(um) 	Delegado 	de 	Partida 	para 	cumprimento 	do 
regulamentos, 	1 	assistente 	de 	mesário. 	Regras 	da 
modalidade e inscrições, 2 (dois) Segurança. 	Duração 
mínima da prestação do serviço 8 horas. Delegado + 50% 
dos prestadores de serviço deverão apresentar declaração 
de entidade publica referente a experiência na área da 
modalidade. 	Despesas 	com 	transporte 	e 	alimentação 
correrão por conta da empresa prestadora do serviço. 

19 100 DIA Coordenação de Quadra Casual 
1(um) 	Delegado 	de 	Partida 	para 	cumprimento 	do 
regulamentos, 	regras 	da 	modalidade 	e 	inscrições, 	1 
assistente de mesário. Duração mínima da prestação do 
serviço 8 horas. Delegado + 50% dos prestadores de serviço 
deverão 	apresentar 	declaração 	de 	entidade 	publica 
referente a experiência na área da modalidade. Despesas 
com 	transporte e alimentação correrão 	por conta 	da 
empresa prestadora do serviço. 

90,00  
152 J 

20 100 MES Organização Evento 
Recrutamento de atletas e formação de equipes, montagem 
de Regulamento, Tabela, Inscrições, Notas Oficiais, Boletins 
diários 	com 	resultados 	e 	acompanhamentos 	da 
classificação 	das 	equipes, 	Logística 	do 	Evento. 
Gerenciamento dos alojamento e Local dos Jogos, Limpeza, 
Distribuição, 	Organização, 	Contagem 	de 	Cartões, 
Penalidades, Punições, premiação resultado do eventos 
bem 	como 	mobilização 	de 	arbitragem 	e 	documento 
pertinentes a realização das Partidas, viabilização de todo 
material 	para 	se 	realizar 	um jogo 	de 	cada 	equipes, 
fiscalização das condições esportivas de cada modalidade, 
estruturação das cerimonias de abertura, e encerramento 
dos jogos. Despesas com transporte e alimentação correrão 
por conta da empresa prestadora do serviço. 

1000,00 

21 100 DIA Assistente Técnico e Acompanhante de jogos. 
1 	(um) Técnico, ou 1 	(um) assistente técnico, duração 
mínima de 8 horas de atividade, todos profissionais deverão 
possuir curso da na modalidade esportiva da federação da 
modalidade 	referida 	ou 	liga 	filiada 	ou 	formação 	em 
Educação Física, com experiência comprovada de mais de 
2 anos de arbitragem a contar do dia do evento. Despesas 
com 	transporte 	e alimentação correrão 	por conta 	da 
empresa prestadora do serviço. 

75,00 

Atribuições Gerais. 

Os árbitros deveram comparecer 30 minutos antes da hora marcada para o evento. 
Aos demais prestadores de serviço deveram comparecer 1 hora antes para organização do 
ambiente necessário para realização do evento. (Redes, Mesas, Banners, Postes, Bandeiras 
e outros) 
Providenciar todos equipamentos de trabalho a sua respectiva função. 
O documento comprobatório de prestação de serviço será a súmula do jogo. 
Todos os prestadores de serviço deveram organizar seus matérias, desarmar redes e 
postes, Bandeiras, Banners, mesas, cadeiras e qualquer equipamento lá colocado para 
realização do evento. 

SEMECE - CNPJ 18.301.036/0001-70 — FONE —(37) 3421-3303 
Rua: 16 de Março, 206 CEP: 35595-000 

E-MAIL educaçao@luz.mg.gov.br  
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A relação dos prestadores de serviço deverá ser encaminhada a p 
realização dos jogos, em forma de escalação detalhada. 
A prefeitura poderá solicitar a substituição de qualquer integrante por motivo técnico e a 
licitada deverá oferecer 3 nomes para cada função, sendo os mesmo passivos de sorteio. 
Fica a cargo da emprésa licitante as despesas com transporte interno, externo, alimentação 
e qualquer refeição. 
Todos prestadores de serviço deveram comparecer ao local de serviço uniformizados 
conforme a sua função de forma a facilitar a identificação do profissional. 

ir)--sundp., 	rn, 
Prefeitura Municipal de Luze 	-e( c. 

o 
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes  
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dias antes da 
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UNID. OT ITEM 
VALOR 

I UNITARIO  

SERVIÇO DE ARBITRAGEM 
SERVIÇO E DESCRIÇÃO 

125,00 

120,00 

535,00 

Prefeitura Municipal de luz 
Secretario Municipal de Educação Cultura e Esportes 

0214yete da Seelia41/41ffeed~e e ,4444420464 

FORMULARIO DE COTAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: BOTELHO EVENTOS ESPORTIVOS E SERVIÇOS LTDA ME 
CNPJ: 18.007.93610001-00 
TELEFONE: 37 9 9919-3050 
ENDEREÇO: RUA PIO XII — N°90 — CEP: 35500-621 — DIVINÓPOLIS - MG 

OBSERVAÇÃO DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO POR CONTA 
DO FORNECEDOR 

• 

• 

01 

05 

100 

100 

JG 

JG 

1.405,00 Arbitragem de Futebol Amadar. 
1 (um) arbitto, 2 (dois) bandeiras, 1 (um) inesáriO, 1 (um) 
árbitro reserva, duração rninima de 90 minutos de partida, 
todos -profistighais deverão fazer parte do quadro de 
arbitragem da federação da modalidade referida com 
experiêntia tornprovada de mais de 2 anos de arbitragem a 
contar do dia do evento. Despesas torh traneporte e 
alimentação cõrrerão por conta da empresa prestadora do 
serviço. 	_  

Arbitragem de Futebol Sub 13. 
1 (um) arbitro, 1 (um) bandeira, 1 (um) mesário, duração 
Mínima de 60 minutos de partida, todos profissionais 
deverão fazer parte do quadro de arbitragem da federação 
da modalidade ou liga filiada ou formação em Educação 
Física, com experiência comprovada de mais de 2 anos de 
arbitragem a contar do diá do evento. Despesas com 
transporte e alimentação correrão por conta da empresa 
prestadora do  serviço.  
Arbitragem de Futebol Sub 11. 
t (um). arbitro, 1 ,(um) bandeira, 1 (um) mesário, dura* 
mínima de 50 minutos de partida, todos Profissionais 
deverão fazer parte to quadro de arbitragerii ida federação 
da modalidade ou liga filiada ou formaçãá em Educação 
Física, corri expe-riência comprovada de irais de 2 anos de 
arbitragem atontar do dia do -evento. Despesas com 
transporte é alimentação correrão por conta da empresa 
preStadbra dõ serviço.  
Arbitragem da Futebol Casual. 

(um) arbitro, 2 (doiS) Oandeirai, 1 (um) Mesário, duração 
01MM-ia de 90 Minutos de pártidá, todds profissionais 
deverão fazer parte do quadro de arbitragem da federação 
dá:modalidade ou liga filiada, com experiência comOrovada 
de mais- de .2 anos de arbitragem á contar do dia do evento. 
Despesas com transporte e-alimentação correrão por conta 
da -empresa-prestadora do serviço. 

Arbitragem de Society Amador. 
2 (doia) arbitrost (um) mesário, duração mínima de 50 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer parte 
dó quadro de arbitragem da federação da modalidade ou 
liga filiada ou formação .em Educação FISita, com 
experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a 

02 

03 

04 

100 

100 

100 

JG 

JG 

JG 

235,00 

SEMECE 	CNN IS.301.036 / 000 1-70 - FONE - (37) 3421-3303 
Rua: 16 de Março. 206 CEP: 35595-000 

E-MAIL educaçao@luz.mg.gov.br  
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contar do dia do evento. Despesas com transporte e 
alimentação correrão por conta da empresa prestadora do 

serviço. 

06 	100 JG 	Arbitragem de Society Casual. 
1 (dois) arbitro:1 (um) inesário, duração minima de 50 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer parte 
do quadro de arbitragem .da federação da modalidade ou 
liga filiada ou formação em Educação Física, com 
experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a 
contar do dia do evento. Despesas com transporte e 
alimentação correrão por conta 'da empresa prestadora do 

serviço. 

155,00 

07 	100 	JG 	Arbitragem de Society Base. 
1 (um) árbitro,1 (um) mesário, duração minima de 40 
minutos de partida. todos profissionais deverão fazer Parte 
do quadro de arbitragem da federação da modalidade ou 
liga filiada ou formação em Educação Fisica, com 
experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a 
contar do dia do evento. Despesas com transporte e 
alimentação correrão por conta da empresa prestadora do 

serviço. 

08 	100 JG 	Arbitragem de Futsal Amador 
2 (dois) árbitros, 1 (um) mesário, duração mínima de 40 
rninutos de partida, todos profissionais deverão fazer parte 
do quadro de arbitragem da federação da modalidade 
referida com experiência comprovada de mais de 2 anos de 
arbitragem a contar do dia do evento. Despesas com 
transporte e alimentação .correrão por conta da empresa 
prestadora do serviço. 

65,00 

315,00 

215,00 
09 	100 	JG 	Arbitragem de Futsál Casual 

2 (dois) 'árbitros. 1 (um) mesiario, duração mínima de 40 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer parte 
do quadro de arbitragem da federação da modalidade bu 
figa finada ou formação em Educação Fisica, com 
experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a 
contar do dia do evento. Despesas com transporte e 
alimentação correrão por conta da empresa prestadora do 
serviço. 

	

10 	100 	JG 	Arbitragem de Futsal Base 	 125,00 
2 (dois) árbitros, 1 (um) mesário, duração minima de 30 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer parte 
do quadro de arbitragem da federação da modalidade ou 
liga filiada ou formação em Educação Fisicál com 
experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a 
contar do dia do evento. Despesas com transporte e 
alimentação correrão por conta da empresa prestadora do 
serviço.  

	

1 1 	100 	JG 	Arbitragem de Handebol Amador 	 230,00 
2 (dois) árbitros, 1 (um) mesário, duração minima de 60 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer parte 
do quadro de arbitragem da federação da modalidade, com 
experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a 
contar do dia do evento. Despesas com transporte e  

SEMECE - CNPJ 18.30 1.036/000 1-70 — FONE — (3 7) 342 1-3303 
Rua: 16 de Março, 206 CEP: 35595-000 

E-MAIL educaçno@luz.mg.gov.br  
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I

alimentação correrão por tonta da empresa prestadora do 
serviço. 

12 100 JG Arbitragem de Handebol Base 
2 (dóis) árbitros, 1 (um) mesárió, duração mínima de 40 
Minutos de partida, todos profiSsionait deverão fazer parte 
do qtiadro de arbitragem da federação da modalidade ou 
liga filiada ou formação eni Educação Física, com 
experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a 
'Contar do dia do evento. DeSpesaS tom transporte e 
alimentação correrão por contà da empresa prestadora do 
serviço. 

     

210,00 

   

 

13 100 JG Arbitragem de Voleibol Amador 
2 (dóis) árbitros, 2 (dois) bandeiras, 1 (um) mesário, duração 
rninirfia dê 5 seta de partida, todoS prófisSionais deverão 
fazer parte do quadro de arbitragem da federação da 
modalidade, com experiência comprovada de mais de 2 
anós de arbitragem a contat do dia do evento. Despesas 
córn transporte e alimentação correrão por conta da 
empresa prestadora do serviço.  
Arbitragem de Voleibol Casual 
2 (dois) árbitros, 1 (uri)) Mesário, duração mínima de.8 seis 
de partida, todos profistiortals deverão fazer parte do quadro 
de arbitragem da federação da modalidade, ou liga filiada oú 
formação em Educa* Fisica, com experiência 
comprovada de méis de 2 ànos de arbitragem a contar dá 
dia do evento. Despesas tom transporte e alimentação 
correrão por conta da empresa prestadora do serviço. 

   

    

140,00 

  

 

14 100 JG 

  

Arbitragem Geral. 
2 (dois) árbitros, 1 (um) Mesário, duração ~ima CO 
minutos, modalidades torno peteca, dupla de voleibol, e 
outras modalidades esporlivas: Todot profissionais deverão 
fazer parte do quadro dê arbitragem da federação da 
modalidade, ou liga filiaria ou fé:Mn-ação em Educação Fisica, 
com experiência tomprovada de, mais de 2 anos de 
arbitragem a Contar. do dià do evento. Despesas com 
transporte e alimentação correrão por conta da empresa 
prestadora do serviço.  
Coordenação de Futebol Completa. 
1(um) Delegado de Partida para cumpriiiierito dó 
regularfientos, regrat da modalidade e inscrições; 2 (dois) 
Maqueiros, 8 Gandulas, 2 (dois) Porteiros, 4 (quatro) 
Segurança, 1 (uni) Marcador de.grarnado, 1 (urn) AtsiStetite 
de lirópeza. Duração :rnInima da. prestaçãõ do Serviço 8 
horas. Delegado + 50% dos prestadores de sèrViçO deverão 
apresentar declaração de entidade pública referente a 
experiência ha área de futebol. Despesas com traatporte e 
alimentação correrão por conta da empresa prestadora do 
serviço,  

160,00 
15 100 JG 

16 100 Dia 

Coordenação de Futebol Casual. 
4 (quatro) Gandulas, 1 (um) Porteiro,1 (um) Marcador de 
gramado. Duração minirna da prestação do serviço 8 horas. 
Delegado + 50% dbá prestadores de :serviço deverão 
apresentar declaração de entidade publica referente a 
experiência na área dé futebol. Despesas com ',transporte  

17 100 Dia 
255,00 

SEMECE - CNF1.1 18.301.036/0001. 7 0 — FONE —.(37) 3421-3303 
Rua: 16 de Março, 206 CEP: 35595-000 
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alimentação correrão por conta .da empresa prestadora do 
serviço.  
Coordenação de Quadra Completa 
1(um) Delegado 'de Partida para cumprimento do 
régularhéritos, 1 assistente de metano. Regras da 
Modalidade é inscrições, 2 (dois) Segurança. Duração 
minha da prestação do serviço 8 horas. Deleigado + 50% 
dos preetadores de serviço deverão apresentar declaração 
de entidade publica referente a experiência na área da 
modalidade. Despesas corri transporte e -alimentação 
Correrãe por conta da empresa prestadora do serviço.  
Coordenação de Quadra Casual 
1(um) Delegado de Partida para cumprimento dá 
regulamentos, regras da modalidade e Inscrições, 1 
assistente de mesário. Dutaçâo mínima da prestação do 
serviço 8 horas. Delegado + 50% dos prestadoreS de serviço 
deverão apresentar deblaração de entidade publica 
referente a expériên-cia na área da modalidade. DesPésas 
tom transPorte e aliMentação correrão por conta da 
empresa prestadora do Serviço.  

MES Organização Evento 
RectutaMentõ de-atletas e formação de equipes, mõntagern 
de Regulamento, Tabela, Inscrições, Notas Oficiaia, Boletins 
diários St) resultados e acompanhamentos da 
clestircação das. equipes, LogIstica do Evento, 
derenciamentã dos alojamento e Local dos Jogos, Limpeza. 
Distribuição, Organização. Contaáeni dê Cartões, 
Penalidades, Punições, premiação resultado dó 'eventos 
bem como Mobilização de arbitragem e documento 
pertiheotés a realização das Partidas, viabilização dê todo 
material pára se realizar um jogo de cada equipes, 
fiacalizáção dás condições esportivas de cada modalidade, 
estruturação 'das cerimonias de abertura, è encerramento 
dás joãot. Despesas com transporte eáliméntação Correrão 
por conta da empresa prestadora do serviço-.  
Assistente Tétnicó e Acompanhante de jogos: 
1 (um) técnico, ou 1 (st) aisistente técnico, duração 
militima de 8 horas de atividade, todos profissionais deverão 
possuir curso da na "modalidade esportiva da federação da 
modalidade referida Ou liga filiada ou formação em 
Educação Fisica, tom experiênCia comprovada de mais de 

coro transporte e alfrnetitação correrão por conta da 
:anos de arbitragem á Contar do dia do eventosDespesas 

empresa prestadora do Serviço.  

19 
	

100 

20 
	

100 

21 
	

100 

Dia 

DIA 

DIA 

90,00 

1000,00 

210,00 

75,00 

 

 

Atribuições Gerais. 

Os árbitros deveram comparecer 30 rninutos antes da horanarcada para a evento. 
Aos demais prestadores de serviço deveram comparecer 1 hora antes para organização do 
ambiente necessário para realização do evento. (Redes, Mesas, Banners, Postes, Bandeiras 

e outros) 
3. Providenciar todos equipamentos de trabalho a sua respectiva função. 

O docutnento comprobatório de prestação de serviço será a súrilula do jogo. 
Todos os prestadores de serviço deveram organizar seus Matérias, desarmar redes è 
postes, Bandeiras, Banners, mesas, cadeiras e qualquer equipamento lá colocado para 
realização do evento. 

SEMECE - CNPJ 18.301.036/000i- 70  - FONE - (37) 3421-3301 
Rua: 16 de Março. 206 CEP: 35595-000 

E-MAIL éducaçao@luz.mg..tov.br 
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:6- 	A relaçã6dOSpreStatitireade serviço deverá ser encaminhada" 	 AI 

á Ore-00re 7 Oià-s antes dá realização dos lOgoái, enflOrrria de é-à-delação detalhada:  

7- A prefeitura poderá :solicitar e `iitiatittiiçãO de qualquer integrante por motivo técnico a:C.  

licitada deverá 	3 ridineS para cada função, sendo bá rneanrip pâttiot de sorteio: 
6- Fieee Cargo da empresa licitante as despesas cem transporte interno,texterno,:aliMentaçãb 

:e qualquer refeiçãO. 
2- •Tbdõt rpiettadbret de serviço deveram coMparreder .ad loCal de serviço uniforrnifadós. 

conforme a sua fu'nçãO de fáritia a fãCiliCar ã identificação dbprofisSiáhal. 

RESPONaAVp_ Ptló ORPAMENTO: JÚLIO CÉSAR BQTÉLHP 

DATA po OiRçAmÉhini: o7/o-3/2019 

tARifV1Bb PNPJ: 	 4.0(›ti 

98.007.93610001-ø 
BOTELHO EVENTOS ESPOãTiVOS 

ESERVIÇOS LTDP,-ME 
Rua Pio >01,90 

Vila Romana CÉP 95500-621 
LDivintipolis - Minas Gerais 

c 
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Prefeitura Municipal de Luz 
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes 

Gabinete da Secretária Municipal e Assessores 

119.815.116/0001•07/1  
RAZÃO SOCIAL: 	 I 
CNPJ: 	 TIAGO RABINO JÚNIOR ...d.  
TELEFONE: 	 274416508$2 	• • •ng 
ENDEREÇO: 	 Ruo "189 • 

Muito Rita • CEP: 3£600-000 . 
Bom 	DesPar" - 	Minas Gerais I 

OBSERVAÇÃO DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO POR CONTA 
DO FORNECEDOR 

SERVIÇO DE ARBITRAGEM 	
..._ 

ITEM QT UNID SERVIÇO E DESCRIÇÃO VALOR 
UNITARIO 

01 100 JG Arbitragem de Futebol Amador. 
1 (um) arbitro, 2 (dois) bandeiras, 1 (um) mesário, 1 (um) 
árbitro reserva, duração mínima de 90 minutos de partida, 
todos profissionais deverão fazer parte do quadro de 
arbitragem da federação da modalidade referida com 
experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem 
a contar do dia do evento. Despesas com transporte e 
alimentação correrão por conta da empresa prestadora do
serviço. 

1.399,00 

02 100 JG Arbitragem de Futebol Sub 13. 
1 (um) arbitro, 1 (um) bandeira, 1 (um) mesário, duração 
mlnima de 60 minutos de partida, todos profissionais 
deverão fazer parte do quadro de arbitragem da federação 
da modalidade ou liga filiada ou formação em Educação 
Física, com experiência comprovada de mais de 2 anos de 
arbitragem a contar do dia do evento. Despesas com 
transporte e alimentação correrão por conta da empresa 
prestadora do serviço. 

115,00 

03 100 JG Arbitragem de Futebol Sub 11. 
1 (um) arbitro, 1 (um) bandeira, 1 (um) mesário, duração 
mínima de 50 minutos de partida, todos profissionais 
deverão fazer parte do quadro de arbitragem da federação 
da modalidade ou liga filiada ou formação em Educação 
Física, com experiência comprovada de mais de 2 anos de 
arbitragem a contar do dia do evento. Despesas com 
transporte e alimentação correrão por conta da empresa 
prestadora do serviço. 

115,00 

04 100 JG Arbitragem do Futebol Casual. 
1 (um) arbitro, 2 (dois) bandeiras, 1 (um) mesário, duração 
mínima de 90 minutos de partida, todos profissionais 
deverão fazer parte do quadro de arbitragem da federação 
da modalidade ou liga filiada, com experiência comprovada 
de mais de 2 anos de arbitragem a contar do dia do 
evento. Despesas com transporte e alimentação correrão 
por conta da empresa prestadora do serviço. 

525,00 

05 100 JG Arbitragem de Society Amador. 
2 (dois) arbitros,1 (um) mesário, duração mínima de 50 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer parte 
do quadro de arbitragem da federação da modalidade ou 
liga 	filiada 	ou 	formação 	em 	Educação 	Fisica, 	com 
experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem 

225,00 

SEMECE - CNP' 	.3 1. 	 - 	— 	— 	 - 
Rua: 16 de Marco, 206 CEP: 35595-000 

E-MA1L educaçao®luz.mg.gov.br  
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Prefeitura Municipal de Luz 
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes 

Gabinete da Secretária Municipal e Assessores 
a contar do dia do evento. Despesas com transporte e 
alimentação correrão por contada empresa prestadora do 
serviço. 

06 100 JG Arbitragem de Society Casual. 145,00 
1 (dois) arbitro,1 (um) mesário, duração mínima de 50 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer, parte 
do quadro de arbitragem da federação da modalidade ou 
figa 	filiada 	ou 	formação 	em 	Educação 	Física, 	COTTI 
experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem 
a contar do dia do evento. Despesas com transporte e 
alimentação correrão por conta da empresa prestadora do 
serviço. 

07 100 JG Arbitragem de Society Base. 55,00 
1 (um) érbitro,1 (um) mesário, duração mínima de 40 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer parte 
do quadro de arbitragem da federação da modalidade ou 
liga finada 	ou 	formação 	em 	Educação 	Física, 	com 
experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem 
a contar do dia do evento. Despesas com transporte e 
alimentação correrão por conta da empresa prestadora do 
serviço. 	. 	 .. 

— 

08 100 JG Arbitragem de Futsal Amador 385,00 
2 (dois) árbitros, 1 (um) mesário, duração mínima de 40 
Minutos de partida, todos profissionais deverão fazer parte 
do quadro de arbitragem dá federação da modalidade 
referida com experiência comprovada de mais de 2 anos 
de arbitragem a contar do dia do evento. Despesas com 
transporte e alimentação correrão por conta da empresa 
prestadora do serviço. 	. 

' 

09 100 JG Arbitragem de Futsal Casual 205,00 
2 (dois) árbitros, 1 (um) mesário, duração mínima de 40 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer parte 
do quadro de arbitragem da federação da modalidade ou 
liga 	filiada 	ou 	formação 	em 	Educação 	Física, 	com 
experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem. 
a contar do dia do evento. Despesas com transporte e • 
alimentação correrão por conta da empresa prestadora do 
serviço. 

10 100 JG Arbitragem de Futsal Base 115,00 
2 	árbitros, 1 (um) mesário duração mínima de 30 (dois) 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer parte 
do quadro de arbitragem da federação da modalidade ou 
liga 	filiada 	ou 	formação 	em 	Educação 	Física, 	com 
experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem 
a contar do dia do evento. Despesas com transporte e 
alimentação correrão por conta da empresa prestadora do 
serviço. 

11 100 JG Arbitragem de Handebol Amador 230,00 
2 (dois) árbitros, 1 (um) mesário, duração mínima de 60 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer parte  
do quadro de arbitragem da federação da modalidade, com ••ak'' 	

a1 
tit, 

experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem5IXO' 40- 1'.•• 
't+ 	" O' a contar do dia do evento. Despesas com transporte e 

alimentação correrão por conta da empresa prestadora do 0°  
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12 100 JG Arbitragem de Handebol Base 
2 (dois) árbitros, 1 (um) mesário, duração mínima de 40 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer parte 
do quadro de arbitragem da federação da modalidade ou 
liga 	filiada 	ou 	formação 	em 	Educação 	Física, 	com 
experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem 
a contar do dia do evento. Despesas com transporte e 
alimentação correrão por conta da empresa prestadora do 
serviço. 

80,00 
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13 100 JG Arbitragem de Voleibol Amador 
2 (dois) árbitros, 2 (dois) bandeiras, 	1 	(um) mesário, 
duração mínima de 5 sets de partida, todos profissionais 
deverão fazer parte do quadro de arbitragem da federação 
da modalidade, com experiência comprovada de mais de 2 
anos de arbitragem a contar do dia do evento. Despesas 
com transporte e alimentação correrão por conta da 
empresa prestadora do serviço. 

210,00 
- 

14 100 JG Arbitragem de Voleibol Casual 
2 (dois) árbitros, 1 (um) mesário, duração mlnima de 3 seis 
de partida, todos profissionais deverão fazer parte.do  
quadro de arbitragem da federação da modalidade, ou liga 
filiada ou formação em Educação Física, com experiência 
comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a contar do 
dia do evento. Despesas com transporte e alimentação 
correrão por conta da empresa prestadora do serviço. 

140,00 

— 

15 100 JG 
. 

Arbitragem Geral. 
2 (dois) árbitros, 1 	(um) mesário, duração mínima 60 
minutos, modalidades como peteca, dupla de voleibol, e 
outras 	modalidades 	esportivas. 	Todos 	profissionais  
deverão fazer parte do quadro de arbitragem da federação 
da modalidade, ou liga filiada ou formação em Educação 

de 2 	de 

160,00 

Fisica, com experiência comprovada de mais 	anos 
arbitragem a contar do dia do evento. Despesas com 
transporte e alimentação correrão por conta da empresa  

prestadora do serviço. 
16 100 Dia Coordenação de Futebol Completa. 

1(um) 	Delegado 	de 	Partida 	para 	cumprimento 	do 
regulamentos, regras da modalidade e inscrições, 2 (dois) 
Maqueiros, 	8 Gandulas, 2 (dois) 	Porteiros, 4 (quatro) 
Segurança, 	1 	(um) 	Marcador 	de 	gramado, 	1 	(uqrr 
Assistente de limpeza. Duração mínima da prestação cloitill'" 
serviço 8 horas. Delegado + 50% dos prestadores dé 
serviço deverão apresentar declaração de entidade publica 
referente a experiência na área de futebol. Despesas com 
transporte e alimentação correrão por conta da empresa

stv... 

prestadora do serviço. 

860,00 
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17 100 Dia Coordenação de Futebol Casual. 
4 (quatro) Ganduias, 1 (um) Porteiro,1 (um) Marcador de 
gramado. Duração mlnima da prestação do serviço 8 
horas. 	Delegado + 50% dos prestadores de serviço 
deverão 	apresentar 	declaração 	de 	entidade 	publica 
referente a experiência na área de futebol. Despesas com 
transporte e alimentação correrão por conta da empresa 
prestadora do serviço. 

25;1:1?) 
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18 100 Dia Coordenação de Quadra Completa 

1(um) 	Delegado 	de 	Partida 	para 	cumprimento 	do 
regulamentos, 	1 	assistente 	de 	mesário 	Regras 	da 

210,00 
.11; 
I 

modalidade e inscrições, 2 (dois) Segurança. Duração 
mínima da prestação do serviço 8 horas. Delegado + 50% 
dos prestadores de serviço deverão apresentar declaração 
de entidade publica referente a experiência na área da 
modalidade. 	Despesas com transporte e alimentação 
correrão por conta da empresa prestadora do serviço. 

19 100 DIA Coordenação de Quadra Casual 90,00 
1(um) 	Delegado 	de 	Partida 	para 	cumprimento 	do 
regulamentos, 	regras 	da 	modalidade 	e 	inscrições, 	1 
assistente de mesário. Duração mínima da prestação do 
serviço 8 horas. Delegado + 50% dos prestadores de 
serviço deverão apresentar declaração de entidade publica 
referente a experiência na área da modalidade. Despesas 
com transporte e alimentação correrão por conta da 
empresa prestadora do serviço. 

— 

20 100 MES Organização Evento 1000,00 
Recrutamento 	de 	atletas 	e 	formação 	de 	equipes, 
montagem de Regulamento, Tabela, Inscrições, Notas 
Oficiais, 	Boletins 	diários 	com 	resultados 	e 
acompanhamentos da classificação das equipes, Logística 
do Evento. Gerenciamento dos alojamento e Local 'dos 
Jogos, Limpeza, Distribuição, Organização, Contagem de 
Cartões, Penalidades, Punições, premiação resultado do 
eventos 	bem 	como 	mobilização 	de 	arbitragem 	e 
documento 	pertinentes 	a 	realização 	das 	Partidas, 
viabilização de todo material para se realizar um jogo de 
cada equipes, fiscalização das condições esportivas de 
cada modalidade, estruturação das cerimonias de abertura, 
e encerramento dos jogos. Despesas com transporte e 
alimentação correrão por conta da empresa prestadora do 
serviço. 

21 100 DIA Assistente 	Técnico 	e 	Acompanhante 	de 
jogos. 

75,00 

1 (um) Técnico, ou 1 (um) assistente técnico, duração 
minima de 8 horas de 	atividade, 	todos profissionais 
deverão possuir curso da na modalidade esportiva da 
federação da 	modalidade 	referida 	ou 	liga Nada ou 

19.815,11* 

formação 	em 	Educação 	Fisica, 	com 	experiência TIAGO MIM 
comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a contar do 
dia do evento. Despesas com transporte e alimentação 

2744/65( 

correrão • or conta da em • rasa • restadora do serviço.  
cimas. 	-- 

Atribuições Gerais. 

Os árbitros deveram comparecer 30 minutos antes da hora marcada para o evento. 
Aos demais prestadores de serviço deveram comparecer 1 hora antes para organização do 
ambiente necessário para realização do evento. (Redes, Mesas, Banners, Postes, 
Bandeiras e outros) 
Providenciar todos equipamentos de trabalho a sua respectiva função. 
O documento comprobatório de prestação de serviço será a súmula do Jogo. 
Todos os prestadores de serviço deveram organizar seus matérias, desarmar redes e 
postes, Bandeiras, Banners, mesas, cadeiras e qualquer equipamento lá colocado para 
realização do evento. 

SEMECE 	CNPJ 18.301.036/0001-70 — FONE — (37) 3421-3303 
Rua: 16 de Março, 206 CEP: 35595-000 

E-MAIL educaçao@luz.mg.gov.br  
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SEMEC 
6- A relação dos prestadores de serviço deverá ser 

encaminhada a prefeitura 7 dias antes da realização dos jogos, em forma de escalação 
detalhada. 
A prefeitura poderá solicitar a substituição de qualquer integrante por motivo técnico e a 
licitada deverá oferecer 3 nomes para cada função, sendo os mesmo passivos de sorteio. 
Fica a cargo da empresa licitante as despesas com transporte interno, externo, 
alimentação e qualquer refeição. 
Todos prestadores de serviço deveram comparecer ao local de serviço uniformizados 
conforme a sua função de forma a facilitar a identificação do profissional. 

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO:  41; 	o5Ckb 
o 
11 t)  

DATA DO ORÇAMENTO:  J3 I  03 /  RodS  

CARIMBO CNPJ: 119.815.116/0001-071 
%mutuo JÚNIOR 

27441850852 
Rua JIÇ 189 

t 	Santa Rita- CEP :35.600-000 
[Despacho • 	Minas Gerais  
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EDITAL DE CFtEDENCIAMENTO N° 003/2019 DE 25/03/2019. 

FUNDAMENTAÇÃO E BASE JURIDICA/LEGAL: ART.25 DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E 
SUAS ALTERAÇÕES 

1 - PREÂMBULO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG, também referida no presente documento como 
"MUNICÍPIO", situada na Av. Laerton Paulinelli, 153, Monsenhor Parreiras, Luz/MG, CEP 35595-

000, inscrita no CNPJ: 18.301.036/0001-70, com o objetivo de contratar serviços de esporte a serem 
prestados aos seus beneficiários, torna público, para ciência dos interessados, que receberá inscrição e 
documentos previstos neste edital para credenciamento de serviços esportivos especializados, na 

modalidade de Pessoa Jurídica ou Pessoa Física, nas especialidades e locais relacionados no Anexo I, 
a partir de 01 de Abril a Olde Junho de 2019  no Departamento de Compras e Licitações da 
Prefeitura, de 08:00 hs às 16 hs. A análise da documentação para o referido credenciamento ocorrerá 
sempre as sextas feiras às 14:00 horas na Sala de Licitações da Prefeitura de Luz/MG, nos moldes da 

Lei Federal 8.666/93, que regulamenta a matéria e das regras estabelecidas no presente Edital de 
Credenciamento. A contratação que se regerá pela Lei Federal n° 8.666, de 21/06/1993 e suas 
alterações, através de processo de inexigibilidade, além das demais disposições legais aplicáveis e do 
disposto no presente ato convocatório, normas que os licitantes interessados declaram conhecer e as 
quais aderem incondicional e irrestritamente, sendo que os envelopes contendo a documentação 
individualizada de habilitação e propostas deverão ser entregues na PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LUZ — MG, no endereço acima. 

2 - DO OBJETO 

O objeto deste edital é o "CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM 
DESPORTIVA PARÁ ATENDER AS DEMANDAS DOS EVENTOS PROGRAMADOS PARA 
O ANO DE 2019, QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE LUZ - MG". 

3- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DO PRAZO 

3.1 - Poderão se credenciar todos os profissionais e empresas que atenderem às exigências constantes 
neste Edital e seus anexos, e interessadas em prestar serviço DE ARBITRAGEM DESPORTIVA 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS EVENTOS PROGRAMADOS PARA O ANO DE 
2019, QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E 
ESPORTES DO MUNICIPIO DE LUZ- MG. 

3.2 - Os interessados deverão aceitar os valores de referência, bem como seus reajustes, índices e 
prazos a serem aplicados, na mesma proporção, para a prestação dos serviços constantes na Tabela em 
anexo. 

3.3 - Fica permitido o credenciamento a qualquer tempo, enquanto perdurar a vigência deste edital, 
iniciando-se a partir da publicação, no horário das 08:00 hs às 16:00 hs, bastando para tanto 

comprovar o atendimento a todos os requisitos fixados neste Edital, com a entrega da documentaçÃo 
pertinente, na forma dos itens 3 e 4 deste Edital. 

R.  4- 
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3.4 - O prazo de vigência será de 12 (doze) meses a partir da publicação do Edital. 

3.5 - Em situações devidamente justificadas e com prévia publicação em Diário Oficial do Município 

de LUZ - MG, a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES poderá suspender o 

credenciamento. 

3.6 - Estão impedidos de se credenciar os profissionais ou empresas que tenham sido sujeitos de 

aplicação da penalidade de suspensão temporária de contratar com o MUNICÍPIO DE LUZ - MG, 

pelo prazo da suspensão, ou que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da 

Administração Pública, pelo prazo da declaração de inidoneidade. 

3.7 - Local de Entrega dos documentos: Departamento de Compras e Licitações, na Av. Laerton 

Paulinelli, 153 - Monsenhor Parreiras, CEP: 35595-000 — Luz/MG. 

4- DETALHAMENTO DE CADA SERVIÇO. 

Fica definido como objeto desta licitação estes itens abaixo, onde os serviços prestados deverão 

atender detalhadamente cada descrição. 

4.1 Arbitragem de Futebol Amador. 
1 (um) árbitro, 2 (dois) bandeiras, 1 (um) mesário, 1 (um) árbitro reserva, duração mínima de 90 

minutos de partida, todos profissionais deverão fazer parte do quadro de arbitragem da federação da 

modalidade referida com experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a contar do dia do 

evento. Despesas com transporte e alimentação correrão por conta da empresa prestadora do serviço. 

4.2 Arbitragem de Futebol Sub 13. 
I (um) árbitro, 1 (um) bandeira, I (um) mesário, duração mínima de 60 minutos de partida, todos 

profissionais deverão fazer parte do quadro de arbitragem da federação da modalidade ou liga finada 

ou formação em Educação Física, com experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a 

contar do dia do evento. Despesas com transporte e alimentação correrão por conta da empresa 

prestadora do serviço. 

4.3 Arbitragem de Futebol Sub 11. 
1 (um) árbitro 1 (um) bandeira, 1 (um) mesário, duração mínima de 50 minutos de partida, todos 

profissionais deverão fazer parte do quadro de arbitragem da federação da modalidade ou liga filiada 

ou formação em Educação Física, com experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a 

contar do dia do evento. Despesas com transporte e alimentação correrão por conta da empresa 

prestadora do serviço. 

4.4 Arbitragem do Futebol Casual. 
I (um) árbitro 2 (dois) bandeiras, 1 (um) mesário, duração mínima de 90 minutos de partida, todos 

profissionais deverão fazer parte do quadro de arbitragem da federação da modalidade ou liga filiada, 

com experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a contar do dia do evento. Despesas 

com transporte e alimentação correrão por conta da empresa prestadora do serviço. 

4.5 Arbitragem de Society Amador. 
2 (dois) árbitros, 1 (um) mesário, duração mínima de 50 minutos de partida, todos profissionais 
deverão fazer parte do quadro de arbitragem da federação da modalidade ou liga filiada ou formação 
em Educação Física, com experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a contar do dia do 
evento. Despesas com transporte e alimentação correrão por conta da empresa prestadora do serviço. 

çk. isl. 
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4.6 Arbitragem de Society Casual. 
1 (dois) árbitro 1 (um) mesário, duração mínima de 50 minutos de partida, todos profissionais deverão 
fazer parte do quadro de arbitragem da federação da modalidade ou liga filiada ou formação em 
Educação Física, com experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a contar do dia do 
evento. Despesas com transporte e alimentação correrão por conta da empresa prestadora do serviço. 

4.7 Arbitragem de Society Base. 

1 (um) árbitro, 1 (um) mesário, duração mínima de 40 minutos de partida, todos profissionais deverão 
fazer parte do quadro de arbitragem da federação da modalidade ou liga filiada ou formação em 
Educação Física, com experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a contar do dia do 
evento. Despesas com transporte e alimentação correrão por conta da empresa prestadora do serviço. 

4.8 Arbitragem de Futsal Amador 
2 (dois) árbitros, 1 (um) mesário, duração mínima de 40 minutos de partida, todos profissionais 

41, 	

deverão fazer parte do quadro de arbitragem da federação da modalidade referida com experiência 
comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a contar do dia do evento. Despesas com transporte e 

alimentação correrão por conta da empresa prestadora do serviço. 

4.9 Arbitragem de Futsal Casual 
2 (dois) árbitros, 1 (um) mesário, duração mínima de 40 minutos de partida, todos profissionais 
deverão fazer parte do quadro de arbitragem da federação da modalidade ou liga filiada ou formação 
em Educação Física, com experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a contar do dia do 
evento. Despesas com transporte e alimentação correrão por conta da empresa prestadora do serviço. 

4.10 Arbitragem de Futsal Base 
2 (dois) árbitros, 1 (um) mesário, duração mínima de 30 minutos de partida, todos profissionais 
deverão fazer parte do quadro de arbitragem da federação da modalidade ou liga filiada ou formação 
em Educação Física, com experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a contar do dia do 
evento. Despesas com transporte e alimentação correrão por conta da empresa prestadora do serviço. 

4.11 Arbitragem de Handebol Amador 
2 (dois) árbitros, 1 (um) mesário, duração mínima de 60 minutos de partida, todos profissionais 
deverão fazer parte do quadro de arbitragem da federação da modalidade, com experiência 
comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a contar do dia do evento. Despesas com transporte e 
alimentação correrão por conta da empresa prestadora do serviço. 

4.12 Arbitragem de Handebol Base 
2 (dois) árbitros, 1 (um) mesário, duração mínima de 40 minutos de partida, todos profissionais 
deverão fazer parte do quadro de arbitragem da federação da modalidade ou liga Miada ou formação 
em Educação Física, com experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a contar do dia do 
evento. Despesas com transporte e alimentação correrão por conta da empresa prestadora do serviço. 

4.13 Arbitragem de Voleibol Amador 
2 (dois) árbitros, 2 (dois) bandeiras, 1 (um) mesário, duração mínima de 5 sets de partida, todos 
profissionais deverão fazer parte do quadro de arbitragem da federação da modalidade, com 
experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a contar do dia do evento. Despesas com 
transporte e alimentação correrão por conta da empresa prestadora do serviço. 

4.14 Arbitragem de Voleibol Casual 
2 (dois) árbitros, 1 (um) mesário, duração mínima de 3 sets de partida, todos profissionais d 	5-- 

fazer parte do quadro de arbitragem da federação da modalidade, ou liga filiada ou fo 
AD • 
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Educação Física, com experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a contar do dia do 
evento. Despesas com transporte e alimentação correrão por conta da empresa prestadora do serviço. 

4.15 Arbitragem Geral. 
2 (dois) árbitros, 1 (um) mesário, duração mínima 60 minutos, modalidades como peteca, dupla de 
voleibol, e outras modalidades esportivas. Todos profissionais deverão fazer parte do quadro de 
arbitragem da federação da modalidade, ou liga filiada ou formação em Educação Física, com 
experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a contar do dia do evento. Despesas com 
transporte e alimentação correrão por conta da empresa prestadora do serviço. 

4.16 Coordenação de Futebol Completa. 
1(um) Delegado de Partida para cumprimento do regulamentos, regras da modalidade e inscrições, 2 
(dois) Maqueiros, 8 Gandulas, 2 (dois) Porteiros, 4 (quatro) Segurança, I (um) Marcador de gramado, 

411 

	

	

I (um) Assistente de limpeza. Duração mínima da prestação do serviço 8 horas. Delegado + 50% dos 
prestadores de 
serviço deverão apresentar declaração de entidade publica referente a experiência na área de futebol. 
Despesas com transporte e alimentação correrão por conta da empresa prestadora do serviço. 

4.17 Coordenação de Futebol Casual. 
4 (quatro) Gandulas, 1 (um) Porteiro,' (um) Marcador de gramado. Duração mínima da prestação do 
serviço 8 horas. Delegado + 50% dos prestadores de serviço deverão apresentar declaração de entidade 
publica referente a experiência na área de futebol. Despesas com transporte e alimentação correrão por 
conta da empresa prestadora do serviço. 

4.18 Coordenação de Quadra Completa 
1(um) Delegado de Partida para cumprimento do regulamentos, 1 assistente de mesário. Regras da 
modalidade e inscrições, 2 (dois) Segurança. Duração mínima da prestação do serviço 8 horas. 
Delegado + 50% dos prestadores de serviço deverão apresentar declaração de entidade publica 
referente a experiência na área da modalidade. Despesas com transporte e alimentação correrão por 
conta da empresa prestadora do serviço. 

• 4.19 Coordenação de Quadra Casual 
1(um) Delegado de Partida para cumprimento do regulamentos, regras da modalidade e inscrições, 1 
assistente de mesário. Duração mínima da prestação do serviço 8 horas. Delegado + 50% dos 
prestadores de serviço deverão apresentar declaração de entidade publica referente a experiência na 
área da modalidade. Despesas com transporte e alimentação correrão por conta da empresa prestadora 
do serviço. 

4.20 Organização Evento 
Recrutamento de atletas e formação de equipes, montagem de Regulamento, Tabela, Inscrições, Notas 
Oficiais, Boletins diários com resultados e acompanhamentos da classificação das equipes, Logística 
do Evento. Gerenciamento dos alojamento e Local dos Jogos, Limpeza, Distribuição, Organização, 
Contagem de Cartões, Julgamento, Penalidades, Punições, premiação resultado do eventos bem como 
mobilização de arbitragem e documento pertinentes a realização das Partidas, viabilização de todo 
material para se realizar um jogo de cada equipes, fiscalização e providencia das condições esportivas 
de cada modalidade, estruturação das cerimonias de abertura, e encerramento dos jogos , bem como 
realização e organização de reuniões ordinária e extraordinárias, conforme a licitante achar necessário. 
Despesas com transporte e alimentação correrão por conta da empresa prestadora do serviço. 

4.21 Assistente Técnico e Acompanhante de jogos. 
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1 (um) Técnico, ou I (um) assistente técnico, duração mínima de 8 horas de atividade, todos 
profissionais deverão possuir curso da na modalidade esportiva da federação da modalidade referida 
ou liga filiada ou formação em Educação Física, com experiência comprovada de mais de 2 anos de 
arbitragem a contar do dia do evento. Despesas com transporte e alimentação correrão por conta da 
empresa prestadora do serviço 
5 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

5.1- As licitantes deverão apresentar, 01 (um) envelope devidamente fechado, contendo sua 

documentação comprobatória da habilitação, conforme solicitado neste edital. 
5.2 - O envelope, contendo os documentos, deverá ser entregue e protocolado junto ao Departamento 
de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal, sito Centro Administrativo Municipal na Av. 
Laerton Paulinelli, 153, Monsenhor Parreiras, Luz/MG, em um envelope lacrado, denominado, 

411 	
DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO. 
5.3 — O envelope deverá estar lacrado e indevassável, com a seguinte inscrição: 

Licitante 	 
CNPJ/CPF: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG 
CREDENCIAMENTO N° 003/2019 
ENVELOPE: DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO. 

6- DA DOCUMENTAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO 

6.1 -. Os interessados que desejarem efetuar o credenciamento deverão obrigatoriamente apresentar os 
documentos, em original ou por cópia autenticada tabelionato ou, pelo poder publico do município de 
Luz/MG, devendo constar os documentos de habilitação conforme especificações abaixo elencadas; 
6.2 — Os documentos expedidos pela internet deverão ser originais, vedada a cópia fotostática, 
reservado o direito de verificação de sua autenticidade pelo Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação. 

7 - DA DOCUMENTAÇÃO - HABILITAÇÃO JURÍDICA/ REGULARIDADE FISCAL E 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

A) PESSOA FÍSICA: 

I — FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O CREDENCIAMETO PESSOA FÍSICA — ANEXO II 
II - Cópia da Carteira de Identidade 
111 - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
IV - Prova de Regularidade através de Certidão Negativa expedida pela Fazenda Municipal do 

domicílio ou sede da licitante; 
V - Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso da Federação ou Liga correspondente a 
modalidade de arbitragem desejada com experiência mínima de 2 anos, ou diploma de profissional de 
Educação Física com experiência comprovada em arbitragem através de atestado técnico. Nos casos 
de Coordenador e Organizador, Auxiliar Técnico apresentar somente Anexo IX como documento. 
VI - Comprovante de Inscrição no INSS (n° NIT e ou PIS/PASEP). 
V11— Comprovante de residência. 
VIII - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).  
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IX - Declaração de que concorda com a prestação dos serviços e proposta - Anexo IV 
X — Atestado de Experiência e Capacidade Técnica, emitido por Liga Esportiva, Federação ou 
Prefeitura que prestou serviço da atividade desejada — Anexo X. 
XI — Comprovante de realização de cursos de arbitragem desportiva ou curso relacionado a atividade 
a ser desenvolvida. 

B) PESSOA JURIDICA: 

I — FICHA DE 1NSCRICAO PARA O CREDENCIAMENTO PESSOA JURID1CA — ANEXO 11 
11 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do 
aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, 
bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 
trabalhos; ANEXO VIII. 
111 —Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
IV - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, do domicílio ou sede do licitante unificada 
com a Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 
V - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, se houver relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 4 
VI - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do proponente, ou outra 
equivalente, na forma da Lei; 
VII - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
VIII - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
IX - Declaração de que concorda com a prestação dos serviços e proposta (ANEXO IV). 
X - Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 
art. 27, inciso V; devidamente assinado pelo representante legal, conforme Modelo Anexo VI. 
X — Atestado de Experiência e Capacidade Técnica, emitido por Liga Esportiva, Federação ou 
Prefeitura que prestou serviço da atividade desejada — Anexo X 
XI — Declaração que possui no seu quadro de prestadores de serviço, profissionais com 
certificado nas federa ões ou filas des ortivas da modalidade. 

8- DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1- Os Serviços serão realizados nos locais predeterminados pela organização do evento, os 
prestadores de serviço deveram estar presentes nos locais 30 minutos antes da realização do evento, 
Aos demais prestadores de serviço deveram comparecer I hora antes para organização do ambiente 
necessário para realização do evento. (Redes, Mesas, Banners, Postes, Placar Eletrônico, Equipamento 
de som, Bandeiras e outros). 

8.2- Os Prestadores de Serviço em questão deveram se apresentar ao representante municipal 
responsável pelo evento, devidamente uniformizados, que deverão ser fornecido pela empresa CRE-
DENCIADA, que deverá fazer uso das logomarcas usuais do município parceira ou patrocinadores 
conforme regulamentação eleitoral do momento. 

8.3- Todo material de trabalho como, apito, bandeira, súmula, cartões, medidor de rede, caneta e 
outros itens essenciais de uso de cada prestador de serviço são de responsabilidade do 
CREDENCIADO. 
8.4- A conclusão do serviço se faz da entrega da súmula de jogo devidamente assinada ou relatório 
final do evento, fica a critério do responsável municipal a necessidade da assinatura de 	ir. 

• envolvidos no relatório final. 	 -e\-- 
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8.5 -Todos os prestadores de serviço deveram organizar seus matérias, desarmar redes e postes, 
Bandeiras, Banners, mesas, cadeiras e qualquer equipamento lá colocado para realização do evento, 

deixando o ambiente de trabalho pronto para uso de outro evento. 
8.6- No caso de Pessoa Jurídica a empresa credenciada deverá apresentar uma relação dos prestadores 
de serviço, 7 dias antes da realização dos jogos, em forma de escalação detalhada. A prefeitura poderá 
solicitar a substituição de qualquer integrante por motivo técnico e a credenciada jurídica deverá 
oferecer 3 nomes para cada função, sendo os mesmo passivos de sorteio ou currículo. 
8.7 - Nenhum prestador de serviço em processo disciplinar ou em julgamento pelo Conselho 
Municipal de Esportes ou Equipe de Julgamento do evento, poderá ser convocado para atividade 

descritas. 

DO VALOR 

9.1- O valor máximo a ser pago pelo Município por consulta a ser realizada será de acordo com os 
valores constantes no Anexo I deste edital. 
9.2 - O quantitativo de eventos e consequentemente o valor contratado e empenhado a favor do CRE-
DENCIADO, é meramente estimativo, considerando que de acordo com o número de credenciados ao 
longo do ano e a critério do gestor, poderá haver acréscimo ou decréscimo no valor empenhado. 

DA FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE: 

10.1 - Os pagamentos somente serão realizados mediante solicitação de serviço emitida pelo 
departamento de Compras, que descreverá sobre quantitativo de jogos ou atividade descrita, e 
modalidade referida. 
10.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, de acordo com as quantidades dos 
serviços executados contados da apresentação da nota fiscal eletrônica devidamente atestada pelo 
Almoxarifado Central, em moeda corrente nacional, mediante a realização dos eventos, observado o 
valor credenciado, baseado na tabela e as especificações constantes no anexo I do edital e demais 
condições estipuladas no edital e seus anexos; 
10.3 - O Município de Luz/MG não se responsabiliza pelo atraso dos pagamentos nos casos de não 
entrega do objeto ora licitado e da respectiva nota fiscal eletrônica nos prazos estabelecidos; 
10.4 - A nota fiscal eletrônica deverá ser preenchida identificando o número do processo 
licitatório(inexiáibilidade), descrição completa conforme a Ordem de Fornecimento, a qual está 
vinculada. Bem como informar os dados de CNPJ, Endereço, Nome da Contratada, número da 
Agência e Conta Bancária em nome da Credenciada na qual será efetuado o depósito para o 
pagamento do objeto. 
10.5 - O valor dos serviços a serem contratados será fixo e irreajustável durante a vigência do contrato, 
caso haja prorrogação do contrato, os preços dos serviços ora contratados poderão ser reajustados pelo 
índice acumulado do 1NPC dos últimos 12 (doze) meses. 
10.6 - O Credenciado será remunerado exclusivamente através dos valores estabelecidos na tabela 
publicada •no Edital de Credenciamento, sendo vedada: a cobrança de sobretaxa, a retenção e/ou 
exigência de apresentação de qualquer documento adicional e cobrança de depósito e ou caução de 
qualquer natureza. 

11 - DA VIGÊNCIA 

11.1 - O credenciamento terá prazo de vigência de 12 (doze) meses a contar da data de 
publicação do respectivo Edital de Credenciamento, ficando durante este prazo aberta a 
possibilidade dos interessados se credenciarem. 
11.2 - O presente objetivo é a celebração de contrato, para realização dos serviços citados, tendo sua 
vigência a partir da assinatura do contrato, pelo período de 12 meses de credenciamento, pod 
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ser aditado ou prorrogado, de acordo com a conveniência da Administração Pública, observados os 
dispositivos da Lei n° 8.666/93 e outras legislações pertinentes, através de termo aditivo. 

12- DOS PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DOS PEDIDOS DE CREDENCIAMENTO 

12.1- No dia, hora e local designado neste edital, na presença dos interessados em credenciar-se e 
demais pessoas presentes ao ato público, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação receberá 
o envelope contendo os Documentos para o Credenciamento, devidamente identificado, lacrado e 
protocolizado, onde deverão estar os documentos exigidos para a habilitação ao Credenciamento; 
12.2- Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, quanto a documentação 
de habilitação, a Comissão de Licitação emitirá a Ata de Abertura dos Documentos na qual 
identificará os participantes credenciados para realização dos serviços; 
12.3 - Da sessão pública de credenciamento será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo 
de outros, o relatório relativo à análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos 

interpostos. 

DA PROPOSTA 

13.1- Os prestadores de serviços interessados no Credenciamento deverão apresentar juntamente com 
os documentos de habilitação (Envelope n° 1) a "Declaração que concorda com a prestação de serviços 
e Proposta de Prestação de Serviços" (ANEXO XI). 
13.2- A proposta de prestação dos serviços (ANEXO XI) deverá atender o valor unitário de cada 
serviço, nos termos da tabela de preço a ser publicada no Edital para Credenciamento ANEXO I. 
13.3 -Não haverá limite de quantidade de serviços individual para cada prestador de serviço e 
nem valor máximo. O valor a ser contratado e empenhado a favor do CREDENCIADO, é meramente 
estimativo, considerando que de acordo com o número de credenciados ao longo do ano e a critério do 
gestor, poderá haver acréscimo ou decréscimo no valor empenhado. 
13.4 - Os valores referentes ao Credenciamento poderão ser revistos pelo Município, anualmente, para 
manter o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes, na forma prevista na Lei Federal 8.666/93. 
13.5 - O pedido de credenciamento e a respectiva Proposta de Prestação dos Serviços dos interessados 
credenciados não assegura direito a contratação, já a contratação assegura direito à prestação 
dos serviços, considerando a possibilidade de alteração das quantidades a serem prestadas que 
dependerão da necessidade, bem como da disponibilidade orçamentária e financeira da 
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes. 

DO JULGAMENTO, DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E RECURSOS 

14.1- O pedido com a documentação da interessada no credenciamento será submetido à apreciação 
da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Luz/MG, que promoverá a análise 
obedecendo ao disposto no parágrafo único deste artigo. 
14.2 - Na seleção dos prestadores de serviços, será julgado habilitado o participante que preencher os 
requisitos do edital e ao seguinte: 
I. Na hipótese de ser constatada a falta de documentação necessária para o Credenciamento ou existir 
documentação com prazo de validade vencida, a Comissão Permanente de Licitação solicitará o envio 
de novo documento, sanado os vícios anteriores, podendo o interessado regularizar a documentação 
para fins de credenciamento dentro do prazo de validade do edital de Credenciamento; 
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11. O resultado da análise da documentação apresentada para credenciamento será informado via oficio 
aos interessados e divulgado no sue da Prefeitura Municipal de Luz: www.luz.mg.gov.br  e no diário 
oficial e eletrônico do Município, em no máximo 05 (cinco) dias úteis, a qual poderá apresentar 
recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de recebimento da referida comunicação, 
devendo protocolar a petição no protocolo geral da Prefeitura Municipal; 
111. O recurso deverá ser dirigido à Comissão Permanente de Licitação, deverá ser protocolado no 
Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura de Luz, devidamente fundamentado, a qual 
decidirá e o encaminhará com sua decisão, depois de ouvida a Assessoria e Consultoria Jurídica do 
Município, para decisão/homologação do Prefeito Municipal; 
IV. Inexistindo recurso ou após devidamente julgados, a documentação será encaminhada ao Prefeito 
Municipal para autorização de abertura do Processo de Inexigibilidade de Licitação. 
V - Não serão considerados válidos recursos enviados via fax, correio ou e-mail e sem o devido 
protocolo no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Luz/MG 

15 - DA ASSINATURA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 

15.1— Após o julgamento definitivo pela Comissão Permanente de Licitações responsável pelo 
Credenciamento, lavrada a ata, o processo será encaminhado à autoridade competente para 
adjudicação e homologação dos credenciados. 
15.2 - A CPL irá instaurar um processo de compra por inexigibilidade de licitação o qual a ratificação 
será publicada no site do município. 
15.3 - A posterior contratação dos credenciados, será por inexigibilidade, uma vez a inviabilidade de 
competição entre os interessados, razão pela qual a licitação torna-se inexigível, de acordo com o 
caput do art. 25 da Lei n°8.666/93. 
15.4 — O Município de Luz/MG convocará todos os participantes declarados Credenciados, para 
assinatura do Contrato de Credenciamento com quantidades estimativas; 
15.5 — Decairá do direito de Credenciamento os convocados que não assinarem o Contrato no prazo e 
condições estabelecidas. 

16- DAS PENALIDADES 

16.1- Se a contratada descumprir as condições deste Edital, ficará sujeito às penalidades estabelecidas 
na Lei n°8.666/93. 
16.2 — Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste 
Credenciamento, 	a 	Prefeitura 	Municipal 	de 	Luz/MG, 	poderá 	aplicar 	à 
CREDENCIADA/CONTRATADA, as seguintes penalidades, garantido a prévia defesa, e ainda, pelo 
não cumprimento de quaisquer das obrigações assumidas com a Prefeitura Municipal de Luz/MG: 
1— Advertência por escrito; 
II — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta; 
111— Suspensão de Contratar com a Administração Pública por 02 anos; 
IV —Declaração de Inidoneidade. 
V — As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de Registro de Cadastro do 
Município, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, 
sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais; 

VI — Nenhum pagamento será processado ao proponente penalizado, sem que antes, este tenha pago 
ou lhe seja relevada a multa imposta. 
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17 - DOS PRAZOS, DA CONTRATAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CRE-
DENCIAMENTO 

17.1- O edital de credenciamento terá prazo de vigência de 12 (dom) meses a contar da data de 
publicação, ficando durante este prazo aberta a possibilidade dos interessados se credenciarem. 
17.2 - Os contratos realizados com os prestadores de serviços credenciados convocados terão prazo 
de vigência de 12 (doze) meses, podendo, ser prorrogados, observando o previsto na Lei Federal n° 
8.666/93, quanto à prorrogação e vigência dos contratos. 
17.3 - Depois de realizada a assinatura do Contrato, a Administração Municipal providenciará a 
publicação de extrato no Diário Oficial eletrônico do Município; 
17.4 - A prestação dos serviços deverá ocorrer de acordo com o que for definido no contrato de 
prestação de serviços; 
17.5- O credenciado/contratado receberá a solicitação da execução do serviço a ser realizado com uma 
antecedência mínima de 10 (quinze) dias corridos, através de e-mail, requisição e ou oficio; 
17.6 - A administração pública reserva-se no direito de, a qualquer tempo, paralisar ou suspender a 
execução dos serviços, mediante pagamento único e exclusivo daqueles já executados e devidamente 
atestados pela Secretaria competente; 

18- DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO/CONTRATADO 

18.1 - São obrigações dos prestadores de serviços contratados: 

I- Responsabilizar-se única e exclusivamente pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas 
decorrentes da execução dos serviços, a saber: impostos; taxas; contribuições fiscais; previdenciárias; 
trabalhistas; fundiárias; enfim, por todas as que houver, por mais especiais que sejam e mesmo que 
não expressas no Edital de Credenciamento; 
11-É de exclusiva responsabilidade dos CONTRATADOS o ressarcimento de danos causados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização. 
1H- Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, que deverá ser realizado com a 
observância em todas as normas editalíssimas, contratuais e legais aplicáveis. 

Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no presente edital. 

Notificar à Administração Pública, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, caso tenha 
interesse em se descredenciar, sob pena de sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93. 

Em caso de ser detectados problemas nos serviços prestados, a credenciada deverá realizá-los 
novamente, imediatamente após a identificação, sem ônus ao município; 
Vil- A credenciada deverá assumir a responsabilidade técnica pelos serviços prestados; 

Os profissionais necessários para a realização dos serviços ora contratados será de total 
responsabilidade da credenciada; 

A credenciada deverá prestar serviços de qualidade, garantindo a boa execução do objeto ora 
licitado; 

Permitir que os prepostos do município inspecionem a qualquer tempo e hora o andamento dos 
serviços ora licitados; 
Xl- Fornecer ao Município sempre que solicitados quaisquer informações e/ou esclarecimento sobre 
os serviços ora licitados; 
X11- É de inteira responsabilidade da credenciada, todas as despesas referentes à prestação dos 
serviços, inclusive eventuais custos com deslocamentos. 

19- DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
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19.1 — Ao MUNICÍPIO de Luz/MG constituem as seguintes obrigações: 
1 — Conferir a tabela de jogos, adequá-la a necessidade do município. 
11- Custear e disponibilizar o local a serem realizados os eventos. 
111- •Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular a execução do Contrato; 

Rescindir o contrato, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 Lei 8.666/93; 
Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 

A Fiscalização do contrato decorrente do presente processo licitatório será realizada pelos 
gestores da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte, cabendo a cada unidade setorial 
fiscalizar os contratos, bem como a fiscalização conjunta do Controle Interno do município em todos 
os contratos e do secretário da pasta. 

Efetuar o pagamento ajustado. 

20- DA REVOGAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 

20.1 - O presente edital poderá ser revogado por razões de interesse público, decorrentes de fatos 
supervenientes, devidamente comprovados, pertinentes e suficientes para justificar sua revogação, sem 
que disso decorra qualquer direito ou indenização ou ressarcimento para os interessados, seja de que 

natureza for. 

21 - DA RESCISÃO DO CREDENCIAMENTO 
21.1- O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração Municipal, a qualquer 
momento, atendendo a oportunidade e conveniência administrativa, não recebendo a contratada 
qualquer valor a título de indenização pela unilateral rescisão. 

22- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

22.1- Para contratação do objeto desta licitação os recursos previstos correrão por conta das seguintes 
dotações orçamentárias vigentes para o ano de 2018, ano subsequente e possíveis apostila mentos, 

conforme a seguir: 

Funcional: 27.812.0010.2.089 APOIO A REALIZAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EVENTOS 
ESPORTIVOS 
Despesa: 354 — 3.3.90.36.00.00.00.00. —Outros serviços de Terceiros — Pessoa Física. 
Despesa: 356 — 3.3.90.39.00.00.00.00 — Outros serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica. 

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

23.1-O Contrato decorrente deste processo licitatório, não será de nenhuma forma, fundamento para a 
constituição de vínculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que a 
credenciada colocar na entrega do objeto; 
23.2- O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração Municipal, a qualquer 
momento, atendendo a oportunidade e conveniência administrativa, não recebendo a contratada 
qualquer valor a título de indenização pela unilateral rescisão; 
23.3- As omissões do presente Edital serão preenchidas pelos termos da Lei n° 8.666/93 e suas 

alterações posteriores; 
23.4- O Prefeito Municipal reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação, nos casos 
previstos em Lei, ou de homologar o seu objeto no todo ou em parte, por conveniência administrativa, 
técnica ou financeira, sem que, com isso caiba aos proponentes o direito de indenização ou reclamação-, 
de qualquer natureza; 
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23.5- Os licitantes poderão obter informações com relação ao presente Edital no Departamento de 
Compras da Prefeitura Municipal de Luz/MG, na Av. Laerton Paulinelli, tel. (037-3421-3030 — ramal 
40), de segunda a sexta-feira, no horário de expediente e retirar o edital na íntegra no site da prefeitura 
— www. I uz.mg.gov.br; 
23.6 — Para o conhecimento público, expede-se a publicidade do presente edital, que é afixado no 
mural público da Prefeitura de Luz/MG, Diário Oficial dos Municípios Mineiros — AMM, no site do 
município, 
23.7 - A participação no cadastro importa na irrestrita aceitação das condições estabelecidas no Edital, 
notadamente das condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo invocar qualquer 
desconhecimento comó elemento impeditivo e do integral cumprimento do ajuste. 
23.8 - A Administração terá direito ao acesso irrestrito junto aos credenciados para efetuar o 
acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do Edital de Credenciamento. 
23.9 - A Administração a qualquer tempo poderá rescindir o contrato quando da ocorrência de fato 
superveniente ou descumprimento contratual, garantida a ampla defesa e o contraditório em processo 
administrativo com decisão fundamentada. 
23.10 - A inexatidão de afirmativas, declarações falsas ou irregulares em quaisquer documentos, ainda 
que verificada posteriormente, será causa de eliminação do interessado do processo de 
credenciamento, anulando-se a inscrição, bem como todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo das 
demais Medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 
23.11 - É de inteira responsabilidade do interessado acompanhar as informações e os resultados 
disponíveis no site e/ou na sede administrativa da Prefeitura de Luz ou divulgadas no diário Oficial do 
Municípios Mineiros - AMM. 
23.12 - Os casos omissos serão dirimidos, sucessivamente, pela Presidente da CPL, e pela assessoria 
Jurídica do Município de Luz/MG. 

Luz, 21 de Março de 2019. 

VANUSA CÂNDIDA 
PREGOEIRA 

OLIVEIRA BRITO 	DR. LE ji SANTOS NOGUEIRA 
GADO 

OAB/M 105.575 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA FORMAÇÃO DE REGISTRO DE 
PREÇOS VISANDO À CONTRATAÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE 
PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 
SERVICOSPARA EVENTOS ESPORTIVO,  PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ E SUAS 
SECRETARIAS, NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS 
E DEMAIS EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS OU APOIADOS 
POR ESTA UNIDADE GESTORA. 

OBJETO 

ak1.1 Constitui objeto do presente Termo de Referência o Registro de Preço, com validade dé• 12 
Wdoze) meses, a aquisição futura e eventual de SERVICOSPARA EVENTOS ESPORTIVO  para 

atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Luz em suas secretarias na execução dos 
programas, projetos e demais eventos esportivos promovidos ou apoiados por estas Unidadés 
Gestoras, de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência. 	• 

JUSTIFICATIVA 

A democratização e universalização do acesso a prática esportiva são fortes instrumentos de 
inclusão social, contribuindo para a cidadania, elevação da autoestima, saúde e erradicação 
ociosidade que tem aliciado, principalmente, nossos jovens e adolescentes das classes ••&:•ciais 
menos favorecidas ao mundo das drogas e marginalidade. 
Prefeitura Municipal de Luz em suas secretarias vem pautando sua atuação na implantação de 
políticas públicas esportivas inclusivas, como forma contribuir com a diminuição das 
desigualdades sociais, proporcionando aos munícipes alternativas de lazer através da prátiba de 
esportes. 
Tal contribuição tem se dado através da execução de projetos e programas que traduzem de 

*arma multidisciplinar o potencial transformador e inclusivo do esporte, alguns em parcerias ccim o 
Poder Público e outros com a Sociedade Civil, tais como: Realização e Participação em 
Campeonato das mais diversas categorias e modalidades. 

• 
O reconhecimento da importância de intensificação das políticas esportivas na cidade impõe, a 
necessidade de abertura de processo licitatório, com a finalidade de aquisição futura de 
SER VICOSPARA EVENTOS ESPORTIVO  das mais variadas modalidades que subsidie o 
desenvolvimento e a execução dos programas e projetos desenvolvidos e/ou apoiadoá. pela 
Prefeitura de Luz através da Secretaria de Educação Cultura e Esportes. 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 
3.1 Os serviços de arbitragem a serem licitados e adquiridos conforme as demandas 'do 'da 
Prefeitura Municipal de Luz, estão relacionados nos quadros a seguir. 

SEMECE - CNPJ 18.301.036/0001-70 — FONE —(37) 3421-3303' 
Rua: 16 de Março, 206 CEP: 35595-000 

E-MAIL educaçao@luz.mg.gov.br  
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SERVIÇO DE ARBITRAGEM 	
t\L(15) 

ITEM QUANTIDADE 
ESTIMADA 

UNID. SERVIÇO E DESCRIÇÃO VALOR 
UNITARIO 

01 4 JG Arbitragem de Futebol Amador. 
1 (um) arbitro, 2 (dois) bandeiras, 1 (um) mesário, 1 (um) 
árbitro reserva, duração mínima de 90 minutos de partida, 
todos profissionais deverão fazer parte do quadro de 
arbitragem da federação da 	modalidade 	referida 	com 
experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem 
a contar do dia do evento. Despesas com transporte e 
alimentação correrão por conta da empresa prestadora do 
serviço. 

1.4001,33 

02 

III deverão 

50 JG Arbitragem de Futebol Sub 13. 
1 (um) arbitro,1 (um) bandeira, 1 (um) mesário, duração 
mínima 	de 60 	minutos 	de 	partida, 	todos 	profissionais 

fazer parte do quadro de arbitragem da federação 
da modalidade ou liga filiada ou formação em Educação 
Física, com experiência comprovada de mais de 2 anos de 
arbitragem a contar do dia do evento. Despesas com 
transporte e alimentação correrão por conta da empresa 
prestadora do serviço. 

120,00 

03 30 JG Arbitragem de Futebol Sub 11. 
1 (um) arbitro, 1 (um) bandeira, 1 (um) mesário, duração 
mínima de 50 minutos de 	partida, 	todos profissionais 
deverão fazer parte do quadro de arbitragem da federação 
da modalidade ou liga filiada ou formação em Educação 
Física, com experiência comprovada de mais de 2 anos de 
arbitragem a contar do dia do evento. Despesas com 
transporte e alimentação correrão por conta da empresa 
prestadora do serviço. 

116,66 

04 

10 

18 JG Arbitragem do Futebol Casual. 
1 (um) arbitro,2 (dois) bandeiras, 1 (um) mesário, duração 
mínima 	de 90 	minutos de 	partida, 	todos profissionais 
deverão fazer parte do quadro de arbitragem da federação 
da modalidade ou liga filiada, com experiência comprovada 
de mais de 2 anos de arbitragem a contar do dia do evento. 
Despesas com transporte e alimentação correrão por conta 
da empresa prestadora do serviço. 

530,00 

05 6 JG Arbitragem de Society Amador. 
2 (dois) arbitros,1 (um) mesário, duração mínima de 50 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer parte 
do quadro de arbitragem da federação da modalidade ou 
liga 	filiada 	ou 	formação 	em 	Educação 	Física, 	com 
experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem 
a contar do dia do evento. Despesas com transporte e 
alimentação correrão por conta da empresa prestadora do 
serviço. 

230,00 

06 20 JG Arbitragem de Society Casual. 
1 	(dois) arbitro,1 	(um) mesário, duração mínima de 50 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer parte 
do quadro de arbitragem da federação da modalidade ou 
liga 	filiada 	ou 	formação 	em 	Educação 	Física, 	com 

150,00 

SEMECE - CNPJ 18.301.036/0001-70 — FONE —(37) 3421-3303 
Rua: 16 de Março, 206 CEP: 35595-000 

E-MAIL educaçao@luz.mg.gov.br  
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experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem 
a contar do dia do evento. Despesas com transporte e 
alimentação correrão por conta da empresa prestadora do 
serviço. 

‘6, 

07 20 JG Arbitragem de Society Base. 
1 	(um) árbitro,1 	(um) mesário, duração mínima de 40 

60,00 

minutos de partida, todos profissionais deverão fazer parte 
do quadro de arbitragem da federação da modalidade ou 
liga 	filiada 	ou 	formação 	em 	Educação 	Física, 	com 
experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem 
a contar do dia do evento. Despesas com transporte e 
alimentação correrão por conta da empresa prestadora do 
serviço. 

h08 
IP  

6 JG Arbitragem de Futsal Amador 
2 (dois) árbitros, 1 (um) mesário, duração mínima de 40 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer parte 
do quadro de arbitragem da federação da modalidade 
referida com experiência comprovada de mais de 2 anos 
de arbitragem a contar do dia do evento. Despesas com 
transporte e alimentação correrão por conta da empresa 
prestadora do serviço. 

310,00 

09 40 JG Arbitragem de Futsal Casual 
2 (dois) árbitros,1 (um) mesário, duração mínima de 40 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer parte 
do .quadro de arbitragem da federação da modalidade ou 
liga 	filiada 	ou 	formação 	em 	Educação 	Física, 	com 
experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem 
a contar do dia do evento. Despesas com transporte e 
alimentação correrão por conta da empresa prestadora do 
serviço. 

210,00 

ál 0 
NI 

8 JG Arbitragem de Futsal Base 
2 (dois) árbitros,1 (um) mesário, duração mínima de 30 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer parte 
do quadro de arbitragem da federação da modalidade ou 
liga 	filiada 	ou 	formação 	em 	Educação 	Física, 	com 
experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem 
a contar do dia do evento. Despesas com transporte e 
alimentação correrão por conta da empresa prestadora do 
serviço. 

121,66 

11 20 JG Arbitragem de Handebol Amador 
2 (dois) árbitros,1 (um) mesário, duração mínima de 60 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer parte 
do quadro de arbitragem da federação da modalidade, com 
experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem 
a contar do dia do evento. Despesas com transporte e 
alimentação correrão por conta da empresa prestadora do 
serviço. 

230,00 

SEMECE - CNPJ 18.301.036/0001-70 — FONE —(37) 3421-3303 
Rua: 16 de Março, 206 CEP: 35595-000 

E-MAIL educaçao@luz.mg.gov.br  
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12 20 JG Arbitragem de Handebol Base 
2 (dois) árbitros,1 (um) mesário, duração mínima de 40 
minutos de partida, todos profissionais deverão fazer parte 
do quadro de arbitragem da federação da modalidade ou 
liga 	filiada 	ou 	formação 	em 	Educação 	Física, 	com 
experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem 
a contar do dia do evento. Despesas com transporte e 
alimentação correrão por conta da empresa prestadora do 
serviço. 

80,00 	% 

13 

II com 

16 JG Arbitragem de Voleibol Amador 
2 	(dois) 	árbitros,2 	(dois) 	bandeiras, 	1 	(um) 	mesário, 
duração mínima de 5 sets de partida, todos profissionais 
deverão fazer parte do quadro de arbitragem da federação 
da modalidade, com experiência comprovada de mais de 2 
anos de arbitragem a contar do dia do evento. Despesas 

transporte 	e 	alimentação 	correrão 	por conta 	da 
empresa prestadora do serviço. 

210,00 

14 12 JG Arbitragem de Voleibol Casual 
2 (dois) árbitros,1 (um) mesário, duração mínima de 3 sets 
de partida, 	todos profissionais deverão fazer parte do 
quadro de arbitragem da federação da modalidade, ou liga 
filiada ou formação em Educação Física, com experiência 
comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a contar do 
dia do evento. Despesas com transporte e alimentação 
correrão por conta da empresa prestadora do serviço. 

140,00 

15 

III transporte 

20 JG Arbitragem Geral. 
2 	(dois) árbitros, 	1 	(um) mesário, duração mínima 60 
minutos, modalidades como peteca, dupla de voleibol, e 
outras 	modalidades 	esportivas. 	Todos 	profissionais 
deverão fazer parte do quadro de arbitragem da federação 
da modalidade, ou liga filiada ou formação em Educação 
Física, com experiência comprovada de mais de 2 anos de 
arbitragem a contar do dia do evento. Despesas com 

e alimentação correrão por conta da empresa 
prestadora do serviço. 

160,00 

16 12 Dia Coordenaçãode Futebol Completa. 
1(um) 	Delegado 	de 	Partida 	para 	cumprimento 	do 
regulamentos, regras da modalidade e inscrições, 2 (dois) 
Maqueiros, 	8 	Gandulas, 	2 	(dois) 	Porteiros, 	4 	(quatro) 
Segurança, 	1 	(um) 	Marcador 	de 	gramado, 	1 	(um) 
Assistente de limpeza. Duração mínima da prestação do 
serviço 8 horas. Delegado + 50% dos prestadores de 
serviço deverão apresentar declaração de entidade publica 
referente a experiência na área de futebol. Despesas com 
transporte e alimentação correrão por conta da empresa 

860,00 

prestadora do serviço. 

17 12 Dia Coordenação de Futebol Casual. 
4(quatro) Gandulas, 1 (um) Porteiro,1 (um) Marcador de 
gramado. Duração mínima da prestação do serviço 8 
horas. 	Delegado 	+ 	50% 	dos 	prestadores 	de 	serviço 
deverão 	apresentar 	declaração 	de 	entidade 	publica 

250,00 

SEMECE - CNPJ 18.301.036/0001-70 - FONE -(37) 3421-3303 
Rua: 16 de Março, 206 CEP: 35595-000 

E-MAIL educaçao@luz.mg.gov.br  
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referente a experiência na área de futebol. Despesas com 
transporte e alimentação correrão por conta da empresa 
prestadora do serviço. • 

18 12 Dia Coordenação de Quadra Completa 
1(um) 	Delegado 	de 	Partida 	para 	cumprimento 	do 
regulamentos, 	1 	assistente 	de 	mesário.Regras 	da 
modalidade e inscrições, 2 (dois) Segurança. 	Duração 
mínima da prestação do serviço 8 horas. Delegado + 50% 
dos prestadores de serviço deverão apresentar declaração 
de entidade publica referente a experiência na área da 
modalidade. 	Despesas 	com 	transporte 	e 	alimentação 
correrão por conta da empresa prestadora do serviço. 

210,00 

19 12 

Oregulamentos, 

DIA Coordenação de Quadra Casual 
1(um) 	Delegado 	de 	Partida 	para 	cumprimento 	do 

regras 	da 	modalidade 	e 	inscrições, 	1 
assistente de mesário. Duração mínima da prestação do 
serviço 8 horas. Delegado + 50% dos prestadores de 
serviço deverão apresentar declaração de entidade publica 
referente a experiência na área da modalidade. Despesas 
com 	transporte e 	alimentação correrão 	por conta da 
empresa prestadora do serviço. 

90,00 

20 

O 

12 MES Organização Evento 
Recrutamento 	de 	atletas 	e 	formação 	de 	equipes, 
montagem de Regulamento, Tabela, 	Inscrições, 	Notas 
Oficiais, 	Boletins 	diários 	com 	resultados 	e 
acompanhamentos da classificação das equipes, Logística 
do Evento.Gerenciamento dos alojamento e Local dos 
Jogos, Limpeza, Distribuição, Organização, Contagem de 
Cartões, Julgamento, Penalidades, Punições, premiaçáo 
resultado do eventos bem como mobilização de arbitragem 
e 	documento 	pertinentes 	a 	realização 	das 	Partidas, 
viabilização de todo material para se realizar um jogo de 
cada equipes, fiscalização e providencia das condições 
esportivas 	de 	cada 	modalidade, 	estruturação 	das 
cerimonias de abertura, e encerramento dos jogos , bem 
como realização e organização de reuniões ordinária e 
extraordinárias, 	conforme 	a 	licitante 	char 	necessário. 
Despesas com transporte e alimentação correrão por conta 
da empresa prestadora do serviço. 

1.000,00 

21 12 DIA Assistente 	Técnico 	e 	Acompanhante 	de 
jogos. 
1 	(um) Técnico,ou 	1 	(um) assistente técnico, 	duração 
mínima 	de 	8 	horas 	de 	atividade, 	todos 	profissionais 
deverão 	possuir 	curso 	da 	na 	modalidade 	esportiva 
modalidade 	referida 	ou 	liga 	filiada 	ou 	formação 	em 
Educação Física, com experiência comprovada de mais de 
2 anos na modalidade a contar do dia do evento. Despesas 
com 	transporte 	e alimentação correrão 	por conta da 
empresa prestadora do serviço. 

75,00 

SEMECE - CNPJ 18.301.036/0001-70 — FONE —(37) 3421-3303 
Rua: 16 de Março, 206 CEP: 35595-000 

E-MAIL educaçao@luz.mg.gov.br  
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Atribuições Gerais. 

Os árbitros deveram comparecer 30 minutos antes da hora marcada para o evento. 
Aos demais prestadores de serviço deveram comparecer 1 hora antes para organização do 
ambiente necessário para realização do evento. (Redes, Mesas, Banners, Postes, Bandeiras e 
outros) 
Providenciar todos equipamentos de trabalho a sua respectiva função. 
O documento comprobatário de prestação de serviço será a súmula do jogo. 
Todos os prestadores de serviço deveram organizar seus matérias, desarmar redes e postes, 
Bandeiras, Banners, mesas, cadeiras e qualquer equipamento lá colocado para realização do 
evento. 
A relação dos prestadores de serviço deverá ser encaminhada a prefeitura 7 dias antes da 
realização dos jogos, em forma de escalação detalhada. 	 • 

7- A prefeitura poderá solicitar a substituição de qualquer integrante por motivo técnico e a licitada • 
deverá oferecer 3 nomes para cada função, sendo os mesmo passivos de sorteio. 
Fica a cargo da empresa licitante as despesas com transporte interno, externo, alimentação e 
qualquer refeição. 
Todos prestadores de serviço deveram comparecer ao local de serviço uniformizados confdrme a 
sua função de forma a facilitar a identificação do profissional. 

LUZ, 7 DE MARÇO DE.±019 

HUGO COSTA RIBEIRO 
COORDENADOR DE ESPORTES 

SEMECE - CNPJ 18.301.036/0001-70 — FONE —(37) 3421-3303 
Rua: 16 de Março, 206 CEP: 35595-000 

E-MAIL educaçao@luz.mg.gov.br  
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FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CREDENCIAMENTO PESSOA FÍSICA 

Ao Município de Luz/MG 
Comissão Permanente de Licitação de Luz/MG 

Edital de Chamamento para Credenciamento n° 003/2019 — Serviço de Arbitragem 

brasileiro(a), portador(a) do CPF: 	 RG: 

	 (estado civil), residente a 	 em 

	 , venho por meio desta ficha de inscrição, requerer o CREDENCIAMENTO, 

junto a Prefeitura Municipal de Luz/M, para realização de serviços esportivos especializados de 

conforme as disposições editalissimas. Apresento os dados 

pessoais para cadastro/credenciamento: 

N° de Inscrição no INSS (PIS/PASEP): Endereço Comercial: 

ne: 	 Bairro: 

	 UF: 	 , CEP: 	 telefone , Cidade: 

comer-cial: Celular: 	 e-mail: 

	 Dados bancários: Banco: 	 Ag. 	  conta 

corrente: 	 . ( NÃO SERÁ' ACEITO CONTA POUPANÇA E/OU 

CONTA CONJUNTA). Declaro, sob as penalidades da lei, preencher, nesta data, todas as condições 

exigidas no Edital de Credenciamento n° 003/2019 e, especialmente, nunca ter sofrido qualquer 

penalidade no exercício da atividade. Apresento documentos, declarando expressamente a 

concordância com todas as condições apresentadas no Edital e ciência de que o pedido de 

Credenciamento poderá ser deferido ou indeferido, segundo a avaliação da Comissão Permanente de 

Licitação. As intimações e comunicações decorrentes deste requerimento poderão ser feitas no 

endereço supra indicado, seja pessoalmente, por carta ou outro meio idôneo. 

Termos em que, 
Pede deferimento. 

de 	 de 

Assinatura do Interessado ao Credenciamento Pessoa Física 

9. 
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ANEXO III 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CREDENCIAMENTO PESSOA JURÍDICA 

Ao Município de Luz/MG 
Comissão Permanente de Licitação de Luz/MG 
Edital de Chamamento para Credenciamento n° 003/2019— Serviço de Arbitragem 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 	  

NOME FANTASIA  • 

RAMO DE ATIVIDADE: 	  

PESSOA DE CONTATO- 

CNPJ: 	 INSC. ESTADUAL 	  

ENDEREÇO 	  

NÚMERO- 	 COMPLEMENTO- 	 BAIRRO. 	  

CIDADE  • 	 UF- 	CEP- 	 TELEFO 

NE 	 CELULAR: ( ) 	  

E-MAIL: 	  

BANCO- 	 AGÊNCIA 	 CONTA 	- 

Venho por meio desta ficha de inscrição, requerer o CREDENCIAMENTO, junto a 

Prefeitura Municipal de Luz/MG, para realização de serviços de arbitragem especializados de 

	  conforme as disposições editalíssimas. Declaro, sob as 

penalidades da lei, preencher, nesta data, todas as condições exigidas no Edital de Credenciamento 

1111 	
n° 003/2019 e, especialmente, nunca ter sofrido qualquer penalidade no exercício da atividade. 

Apresento documentos, declarando expressamente a concordância com todas as condições 

apresentadas no Edital e ciência de que o pedido de Credenciamento poderá ser deferido ou indeferido, 

segundo a avaliação da Comissão Permanente de Licitação. As intimações e comunicações 

decorrentes deste requerimento poderão ser feitas no endereço supra indicado, seja pessoalmente, por 

carta ou outro meio idôneo. 

Termos em que, 
Pede deferimento. 

	

de 	 de 20 

Assinatura do Interessado ao Credenciamento 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO QUE CONCORDA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao 
Município de Luz/MG 
Comissão Permanente de Licitação 
Edital de Chamamento para Credenciamento N°003/2019 

A empresa/pessoa física 	  inscrita no 

CNPJ CPF sob n° 	 situada a Rua 

na cidade de 

Estado 	de 

 

telefone de 	contato: 

    

	 , email: 	  

inscrita no CPF ou CNPJ sob o n° 	  DECLARO QUE CONCORDO 

com os termos do edital e em prestar os serviços de 	 especializadas para 

manutenção dos Eventos Esportivos, no valor unitário de R$ 

	 ), e que atenderemos a demanda exigida 

pela Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes de Luz/MG, de acordo com as solicitações 

do município. 

de 	 de 

Assinatura do Interessado ao Credenciamento 
CPF: 

e. 
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ANEXO V 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 	/2019 DE 	DE 	DE 2019. 

CREDENCIAMENTO N°003/2019 
INEXIGIBILIDADE N° 	/2019. 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELE-BRAM O 
MUNICÍPIO DE LUZ/MG E A PESSOA OU 
EMPRESA 	 , PARA PRESTAR 
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPECIALIZADAS PARA 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE DO 
MUNICÍPIO DE LUZ. 

O MUNICÍPIO DE LUZ/MG, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede administrativa na Av. Laerton Paulinelli, 153, Monsenhor Parreiras — Luz/MG inscrito no 
CNPJ sob o n° 18.301.036/0001-70 neste ato representado seu Gestor Municipal, Sr. AILTON 
DUARTE, brasileiro, casado, residente e domiciliado no município de Luz/N1G, inscrito no CPF sob o 
	 doravante denominado CREDENCIANTE/CONTRATANTE, e a pessoa ou empresa 
	  pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na 	 
	  - na cidade de     inscrita no CPF ou CNPJ sob n° 

	 , neste ato representado por seu Sócio Administrador, Sr. 
	  brasileiro, inscrito no CPF n° 	 , portador da Cédula de 
Identidade 	n° 	 CRM 	doravante 	denominada 
CREDENCIADA/CONTRATADA, têm justo e acordado celebrar o presente Contrato de 
Credenciamento, e que se regerá pelas normas da Lei n°8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores, pelas normas do Edital de Credenciamento n° 003/2019 de 25 de Março de 2019 e 
pelas condições que estipulam a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — Este Contrato tem como origem o Edital de Credenciamento n° 
003/2019 de 25 de Março de 2019, objetivando Credenciamento de pessoas físicas/Jurídicas que 
disponibilize de profissionais para prestação de serviços de arbitragem esportivapara manutenção 
das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — Integram e completam o presente Contrato para todos os fins de direito, 
obrigando as partes em todos os seus termos, as condições do Edital de Credenciamento n° 003/2019 
de 25 de Março de 2019, o Decreto Municipal n° 2.444/2018 de 20 de fevereiro de 2018, bem como 
a documentação apresentada pela credenciada. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO VALOR 

PARAGRAFO PRIMEIRO- O valor a ser pago pelo MUNICIPIO DE LUZ/MG por evento realizado, 
é de acordo com o valor constante no Anexo 1 do Edital. 

PARAGRAFO SEGUNDO- O quantitativo de jogos ou eventos e consequentemente ozaldr •C'eNs  
contratado e empenhado a favor do CREDENCIADO, é meramente estimativo, considerand geei:WS/ADI.: \k. 
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acordo com o número de credenciados ao longo do ano e a critério do gestor, poderá haver acréscimo 

ou decréscimo no valor empenhado. 

PARÁGRAFO TERCEIRO — Ao assinar este contrato Credenciado deverá submeter exatamente aos 
valores oferecidos ao anexo I do edital, respeitando a conformidade do tipo de serviço oferecido. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — Dos Recursos Orçamentários: 

Para contratação do objeto desta licitação os recursos previstos correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária vigente para o ano de 2019, ano subsequente e possíveis apostila mentos, conforme a 

seguir: 
Despesa: 354 — 3.3.90.36.00.00.00.00 — Outros serviços de Terceiros — Pessoa Física. 
Despesa: 356 — 3.3.90.39.00.00.00.00 — Outros serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica. 

CLÁUSULA QUARTA — DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — A CREDENCIADA deverá prestar os serviços nas unidades designadas 
pela organização do evento e conforme previsto nas tabelas oficiais dos jogos a serem realizados, fica 
a critério da prefeitura a alteração do local de evento, em virtude de mal tempo imprevistos ou 
qualquer acontecimento que impeça a execução da atividade. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — A Credenciada deverá apresentar à Secretaria Municipal de Educação 
Cultura e Esportes assumulas dos jogos e toda documentação pertinente ao evento, sendo que a 
Secretaria fará a verificação dos documentos enviado para realização do pagamento. 

CLÁUSULA QUINTA — DA FORMA DE PAGAMENTO 

Os pagamentos somente serão realizados mediante: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, de acordo 
com as quantidades dos serviços executados contados da apresentação da nota fiscal eletrônica 
devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes, em moeda corrente 
nacional, mediante a realização das consultas, observado o valor credenciado, baseado na tabela e as 
especificações constantes no anexo 1 do edital e demais condições estipuladas no edital e seus anexos; 

PARÁGRAFO TERCEIRO — A nota fiscal eletrônica deverá ser preenchida identificando o número 
do processo licitatório/inexigibilidade ao qual está vinculada, bem como informar os dados de CNPJ, 
Endereço, Nome da Contratada, número da Agência e Conta Bancária (em nome da pessoa jurídica e 
ou física) na qual será efetuado o depósito para o pagamento do objeto. 

PARÁGRAFO QUARTO - O Município de Luz/MG não se responsabiliza pelo atraso dos 
pagamentos nos casos de não entrega do objeto ora licitado e da respectiva nota fiscal eletrônica nos 

prazos estabelecidos; 
PARÁGRAFO QUINTO - O Credenciado será remunerado exclusivamente através dos valores 
estabelecidos na tabela publicada no Edital de Credenciamento, sendo vedada: a cobrança de 
sobretaxa, a retenção e/ou exigência de apresentação de qualquer documento adicional e cobrança de 
depósito e ou caução de qualquer natureza. 
PARÁGRAFO SEXTO — Formar o quadro de pessoal necessário para a execução do objeto licitado, 
pagando os salários às suas exclusivas expensas; 

9~7,P38_WivrAD:(7) 
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PARÁGRAFO SETIMO — É da credenciada a obrigação do pagamento de tributos que incidirem 

sobre os serviços ora contratados; 

PARÁGRAFO OITAVO — Responsabilizar-se pelos danos que possam afetar o município ou a 
terceiros, durante a prestação de serviços ora licitado, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.; 

PARÁGRAFO NONO — É de responsabilidade da credenciada a entrega do objeto ora licitado, vedada 

a subcontratação parcial ou total da mesma; 

PARÁGRAFO DÉCIMO — É de inteira responsabilidade da credenciada, todas as despesas referentes 
aos custos com deslocamentos e alimentação dos prestadores de serviço. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Manter, durante toda a execução do contrato, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no presente edital. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Notificar à Administração Pública, com antecedência mínima 
de 15 (quinze) dias, caso tenha interesse em se descredenciar, sob pena de sanções administrativas 

previstas na Lei 8.666/93. 

PÁRAGRAFO DÉCIMO TERCEIRO —A prefeitura não terá responsabilidade de oferecer local para 
troca de uniforme dos prestadores de serviço, sugere aoCredenciado/Contratado o comparecimento 

com o mesmo. 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO —O eventos serão agendadas com antecedência de 10 dias e 
deverão ser realizadas conforme agenda da Secretaria de Educação Cultura e Esportes em comum 
acordo com o Credenciado/Contratado, cujo mesmo deverá em 24 horas encaminhar a escala nominal 
para as devidas conferencias de titulação. 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO — O credenciado/contratado deverá realizar o atendimento clínico 

na especialidade e também: 

I - Realizar suas funções e prerrogativas de prestador de serviço. 
11 —Assistir aos Atletas participantes se dirigindo com educação e fineza. 
.111 —Promover o trabalho esportivo dentro da imparcialidade e respeito ao espirito olímpico. 
IV — Realizar todo trabalho dentro do evento a fim de respeitar as normas e regras da modalidade em 
questão seguindo rigorosamente todas as solicitações mediante a determinações da federações 

esportivas 

CLÁSULA DÉCIMA — DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

Ao MUNICÍPIO de Luz/MG constituem as seguintes obrigações: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — Efetuar o pagamento ajustado; 

PARÁGRAFO SEGUNDO — Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular à execução do 
Contrato; 
PARÁGRAFO TERCEIRO — Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público, respeitado os direitos do contratado; 	 (iirr("7" 
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PARÁGRAFO QUARTO — Rescindir o contrato, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I 
do art. 79 Lei n° 8.666/93; 

PARÁGRAFO QUINTO — Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 

PARÁGRAFO SEXTO - A Fiscalização do contrato decorrente do presente processo licitatório será 
realizada pelos gestores da Secretaria de Educação Cultura e esportes, cabendo a cada unidade setorial 
fiscalizar os contratos, bem como a fiscalização conjunta do Controle Interno do município em todos 
os contratos e do secretário da pasta. 

PARÁGRAFO SÉTIMO — Agendar os Eventos, com antecedência de 10 dias e deverão ser realizadas 
conforme agenda da Secretaria de Educação Cultura e Esportes em comum acordo com o 
Credenciado/Contratado. 

• CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a 
constituição de vínculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que a 
credenciada colocar na entrega do objeto; 

PARÁGRAFO SEGUNDO — O presente Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela 
Administração Municipal, a qualquer momento, atendendo a oportunidade e conveniência 
administrativa, não recebendo a contratada qualquer valor a título de indenização pela unilateral 
rescisão; 

PARÁGRAFO TERCEIRO — As omissões do presente contrato serão preenchidas pelos termos da Lei 
n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

PARÁGRAFO QUARTO - O Prefeito Municipal reserva-se o direito de anular ou revogar a presente 
licitação, nos casos previstos em Lei, ou de homologar o seu objeto no todo ou em parte, por 
conveniência administrativa, técnica ou financeira, sem que, com isso caiba aos proponentes o direito 
de indenização ou reclamação de qualquer nature 

011 	CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DO FORO 

PARÁGRAFO ÚNICO — Para dirimir dúvidas de interpretação ou execução do presente instrumento 
contratual, as partes elegem o foro da Comarca de Luz/MG, com renúncia expressa de qualquer outro, 
ainda que privilegiado. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento de contrato em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, em presença de testemunhas que a tudo viram e assistiram, 
obrigando-se ao seu integral e fiel cumprimento. 
Luz, 	de 	 de 

AILTON DUARTE 	 CREDENCIADO/CONTRATADO 
Prefeito Municipal 

TESTEMUNHAS: 

NOME: 	 NOME: 
CPF: 	 CPF: Ni ,e. 	. 
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ANEXO VI 

CREDENCIAMENTO N° 003/2019 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES 
EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

(Razão Social da Empresa) 	  

CNPJ N° 

 

, sediada na 	 , por 

  

inter-médio de seu representante legal, o(a) Sr(a). 	  

portador (a) da Carteira de Identidade N° 	  e do CPF N° 	  

residente a 	 . DECLARA para fins do disposto no Art. 

27, V, da Lei n° 8.666/93, acrescido pela Lei n° 9.854/97, que não emprega menor de 18 (dezoito) 

anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (catorze) anos, na condição de aprendiz. 

de 	 de 

Assinatura do Representante Legal/credenciado 
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ANEXO VII 

CREDENCIAIVIENTO N° 003/2019 

CREDENCIAL 

A Empresa/Pessoa Jurídica 	  

inscrita no CNPJ/CPF N° 	  por intermédio de seu 

representante legal, SR. 	 CPF: 	 , residente a 

Rua 	 , na cidade de 	 , pelo presente instrumento 

particular, CREDENCIA, o (a) Sr.(A) 	 , portador do CPF: 

	 , para representar-me junto a Prefeitura Municipal de Luz, no processo de 

credenciamento de Serviços Esportivos Especializados, o qual está autorizado a requerer vistas de 

documentos, manifestar-se em meu nome, desistir, dar lances e interpor recursos, rubricar documentos 

e tudo mais relativos à licitação em epígrafe. 

de 	 de 

Assinatura do Representante Legal/credenciado 



Prefeitura Municipal de Luz 
Secretaria Municipal de Administração 

    

ANEXO VIII 

COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADE 

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Luz/MG 

A Empresa/Pessoa Jurídica 	  inscrita no 

CNPJ/CPF N° 	 , por intermédio de seu representante legal, 

DR. 	 CPF: 	 ,CRM N° 	  

DECLARA para os devidos fins de direito, que serão prestados os serviços especializados nas 

quantidades, característica e prazos estabelecidos no edital. Os serviços ora contratados serão 

realizados na Unidade do Evento autorizada pela Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte 

e/ou em casos excepcionais em mudança de local do evento definidos em virtude de infortuno que 

possa prejudicar o evento . 

Por expressão da verdade, firmamos o presente. 

de 

Assinatura do Representante Legal/credenciado 
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ANEXO IX 

COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS 

Credenciada a Prestação de Serviços Esportivos 

A Comissão Permanente de Licitação, nomeada pelo Decreto Municipal n° 2.644/2019 de 22.03.19, 

em atendimento ao Decreto Municipal n°2.444/2018 de 20 de fevereiro de 2018. DECLARA para os 

devidos fins de credenciamento do prestador de serviço 	  

portador do CPF: 	 RG: 	 , que recebeu 

toda a documentação exigidos no Edital de Credenciamento n°003/2019. 

Declaro ainda que o Credenciado, tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 

para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

Por expressão da verdade, firmamos o presente. 

de 	 de 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Aceite: 
	

de 	 de 

        

Assinatura do Representante Legal/credenciado 

  



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para fim de participação em Licitação, que a pessoa fisica (Nome), jurídica (Nome da 

Empresa), inscrita no CPF/CNPJ sob n° 	 , com sede a 	 , é 

FORNECEDORA IDÔNEA, na Prestação de Serviços de (Tipo de serviços prestados) atendendo 

sempre os prazos estipulados e a especificação solicitada. Atestamos ainda, que os serviços prestados, 
conforme cronograma estabelecido por esta empresa foram de qualidade satisfatória, suprindo as 

necessidades. 

Data, / / 

(Assinatura do Representante da empresa (cliente) que forneceu o Atestado) 

(Carimbo do CNPJ da empresa (cliente) que forneceu o Atestado) 

Prefeitura Municipal de Luz 
Secretaria Municipal de Administração 

ANEXO X 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

APROVADa 
30 
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ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA DE LUZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LUZ TORNA PÚBLICA A REALIZAÇÃO DE 
CREDENCIAMENTO N°003/2019 

A MM 
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ TORNA PÚBLICA A 
REALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO N° 003/2019. TIPO: 
CONTRATAÇÃO OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA 
CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM DESPORTIVA PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DOS EVENTOS PROGRAMADOS 
PARA O ANO DE 2019, QUE SERÁ REALIZADO PELA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO 
MUNICÍPIO DE LUZ - MG". ABERTURA DO 
CREDENCIAMENTO: A PARTIR DE 01.04.2019 a 01.06.2019. 
VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO: 02 MESES. LOCAL: 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LUZ-MG, SITUADA A AV. LAERTON 
PAULINELLI. 153 — MONSENHOR PARREIRAS - LUZ/MG, NO 
HORARIO DE 08:00 AS 16:00. INFORMAÇÕES (37)3421-3030, 
RAMAL 32. 

LU7JMG, 25.03.19. 

www.luz.mg.gov.br. 

VANIISA C DE OLIVEIRA BRITO 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

Publicado por: 
Daniel Ribeiro 

Código Identificador:0E8E8179 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros 
no dia 26/03/2019. Edição 2468 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/  
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ATA EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 003/2019 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ TORNA PÚBLICA A 
REALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO N° 003/2019. TIPO: CONTRATAÇÃO 	OBJETO: 

CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM DESPORTIVA 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS EVENTOS PROGRAMADOS PARA O ANO 
DE 2019, QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
CULTURA E ESPORTES DO MUNIC1PIO DE LUZ - MG". O CREDENCIAMENTO será a 
partir de 01.04.2019 a 01.06.2019. LOCAL: DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LUZ-MG. SITUADA A AV. LAERTON PAULINELLI, 153 — MONSENHOR PARREIRAS - LUZ/MG. NO HORARIO 
DE 08:00 AS 16:00. INFORMAÇÕES (37)3421-3030, RAMAL 32. 

Vanusa Canddte Oliveira Brito 
Presidente da CPL 

EQUIPE DE APOIO: 

Satui reira Costa 
e 

Manha A( p. 	eida Ventura 

Higor Gon 	nhal 	 Diego Si bre 
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c' • ESTADO DE MINAS GERAIS 

PREFEITURA DE LUZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
ATA EDITAL DE CREDENCIAMENTO N• 003/2019 PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ARRITRAUM 

ATA EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°003/2019 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ TORNA PÚBLICA A 
REALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO N° 003/2019. TIPO: 
CONTRATAÇÃO OBJETO: CREDENCIAMENTO PARÁ 
CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM DESPORTIVA PARA 
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PARECER No. 0115-A/2019 DE 10/04/2019 — ACEITABILIDADE DA LICITA-
ÇÃO E APROVAÇÃO DE EDITAL 

CREDENCIAMENTO No 003/2019 DE 25.03.19 

OBJETO: "CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM DES-
PORTIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS EVENTOS PROGRAMADOS 
PARA O ANO DE 2018, QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA-
ÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE LUZ - MG". 

FUNDAMENTAÇÃO E BASE JURÍDICA/LEGAL: Leis Federais no 8.666/93 e 
10.520/02, Lei Municipal no 855 de 21 de junho de 1995, Decreto Municipal 
no 2.444/2018 de 20.02.18, e 2.646/2019 de 25.03.19. 

A Administração Pública Municipal de Luz visa através do CREDENCIAMEN-
TO No 003/2019 de 25.03.19 - OBJETO: "CREDENCIAMENTO PARA CON-
TRATAÇÃO DE ARBITRAGEM DESPORTIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS 
DOS EVENTOS PROGRAMADOS PARA O ANO DE 2018, QUE SERÁ REALIZADO 
PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE 
LUZ - MG". 

A Comissão Permanente de Licitação/Equipe de Apoio da municipalidade elegeu 
para referida aquisição a adoção da MODALIDADE: CREDENCIAMENTO. 

Ao analisarmos referida eleigo de modalidade de licitação, julgamos qúe a 
mesma encontra FUNDAMENTAÇAO E BASE JURÍDICA/LEGAL nos seguintes 
dispositivos legais: Leis Federais no 8.666/93 e 10.520/02, Lei Municipal no 
855 de 21 de junho de 1995, Decreto Municipal no 2.444/2018 de 20.02.18, 
e 2.646/2019 de 25.03.19. 

O Credenciamento é uma forma de contratação direta adotada pela Adminis-
tração Pública, e possui como fundamento o caput do art. 25 da Lei 8.666/93, Lei de 
âmbito nacional, que prevê a possibilidade de contratação sem licitação prévia, nos 
casos em que exista inviabilidade de competição. 

No caso, a inviabilidade de competicão ocorre em face da necessidade 
da Administracão contratar com o máximo possível de particulares, ou sela,  
tendo em vista que todos os possíveis interessados poderão ser contratados, 
não há que se falar em competição para a escolha da melhor proposta atra-
vés de procedimento licitatário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ 18.301.036/0001-70 
Avenida Laerton Paulinelli, 153, Centro, LUZ/MG. FONE: (037) 3421-3030 

SITE: www.luz.mq.qov.br  - E-MAIL: administraçâo@luz.mg.gov.br  
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A inviabilidade, no presente caso, resulta da possibilidade de contra-
tação de todos os interessados do ramo do objeto pretendido, e que aten-
dam às condicães mínimas estabelecidas no regulamento. Ou seio, não há 
possibilidade de competição, pois todos podem ser contratados pela Admi-
nistracão.  

Quanto à finalidade do credenciamento, será explicado que o que jus-
tifica a existência do credenciamento é o interesse público de obter o maior 
número possível de particulares realizando a prestação, tendo em vista que 
o preco para realizacão do servico é baseado no preco de mercado, e exis-
tem mais de um interessado na prestação dos serviços.  

Ademais, a interpretação da expressão "inviabilidade de competição" do caput 
do art. 25 da Lei 8.666/93, deve ser mais ampla do que a mera ideia de fornecedor 
exclusivo. Neste contexto, pode-se dizer que a inviabilidade de competição, além da 
contratação de fornecedor único prevista no inciso I, e, obviamente, além dos casos 
inseridos nos incisos II e III, pode se dar por contratação de todos, ou seja, nesta hi-
pótese, a inviabilidade de competição não está presente porque existe apenas um for-
necedor, mas sim, porque existem vários prestadores do serviço e todos serão contra-
tados. 

Neste sentido, ensina Marçal Justen Filho (Cometários à Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos. 2009. pg 367.), após citar exemplos sobre as hipóteses de 
inexigibilidade trazidas pela Lei 8666/93, ensina que "todas essas abordaaens são 
meramente exemplificativas, eis aue extraídas do exame das diversas hipó-
teses contidas nos incisos do art. 25, sendo imperioso reconhecer aue nelas 
não se esgotam as possibilidades de confiauracão dos pressupostos da con-
tratacão direta por inexiaibilidade", 

Se a Administração convoca profissionais ou empresas dispondo-se a contratar 
todos os interessados que preencham os requisitos por ela exigidos, e por um preço 
previamente definido no próprio ato do chamamento, também estamos diante de um 
caso de inexigibilidade, pois, de igual forma, não haverá competição entre os interes-
sados, sendo que esse método de inexigibilidade para a contratação de todos é o que 
a doutrina denomina de Credenciamento. 

Deste modo, já se pronunciou o Plenário do Tribunal de Contas da União pro-
latada no processo 016.171/94 ao destacar: 

   

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ 18.301.036/0001-70 
Avenida Laerton Paulinelli, 153, Centro, LUZ/MG. FONE: (037) 3421-3030 
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"Finalizando, constatamos ter ficado devidamente escla-
recido no processo TC 008.797/93-5 que o sistema de 
credenciamento, quando realizado com a devida cautela, 
assegurando tratamento isonômico aos interessados na 
prestação dos serviços e negociando-se as condições de 
atendimento, obtém-se uma melhor qualidade dos servi-
ços além do menor preço, podendo ser adotado sem lici-
tação amparado no art. 25 da Lei 8.666/93." (Decisão n° 
104/1995 — Plenário). (Grifos Nossos). 

Explicam-se os requisitos essenciais do Credenciannento, como, por exemplo, a 
necessidade de possibilitar-se o acesso permanente a qualquer interessado 
aue preencha as exigências mínimas estabelecidas; a convocação por meio 
de Diários Oficiais ou meios de comunicação de grande circulação, inclusive 
meios eletrônicos: a fixação de uma tabela de preços; a elaboração do Regu-
lamento do Credenciamento.  

Infere-se do acima exposto e da decisão da Comissão Permanente de Licita-
ção/Equipe de apoio, que é plenamente legal e consequentemente ACEITÁVEL a mo-
dalidade de Licitação eleita para o objeto da mesma. 

Analisamos o teor da Minuta do Edital do CREDENCIAMENTO No 003/2019 
DE 25/03/2019 que foi preparada pela Comissão Permanente de Licitação e nos 
encaminhada, e ao final constatamos que a mes 	em consonância com o dis- 
posto no art. 40 da Lei sobredita e demais 	ertinentes_ao Edital, razão pela 

qual a aprovamos. 

Lelton yrt. ogueira 
OA 	—105.575 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ— CNPJ 18.301.036/0001-70 
Avenida Laerton Paulinelli, 153, Centro, LUZ/MG. FONE: (037) 3421-3030 
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ANEXO III 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CREDENCIAMENTO PESSOA JURÍDICA 

Ao Município de Luz/MG 
Comissão Permanente de Licitação de Luz/MG 
Edital de Chamamento para Credenciamento n°003/2019— Serviço de Arbitragem 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: BRUNA APARECIDA CAETANO FIUZA 10063880601 
NOME FANTASIA:Não há 
RAMO DE ATIVIDADE: Organização de eventos e arbitragem 
PESSOA DE CONTATO: Bruna 
CNPJ: 25.013.195/0001-35 INSC. ESTADUAL: Isento 
ENDEREÇO: Rua Professora Maria Amélia da Silva, N°: 287, COMPLEMENTO: 	 
BAIRRO: Nossa Senhora Aparecida 

CIDADE: Luz UF: MG CEP: 35.595-000 CELULAR: (37) 99127-9068 
E-MAIL: contabilidade.duarte@gmai  I .com 
BANCO: 756 AGÊNCIA: 3140 CONTA: 62903-0 

Venho por meio desta ficha de inscrição, requerer o CREDENCIAMENTO, junto a Prefeitura 
Municipal de Luz/MG, para realização de serviços especializados de assistência técnica, 
arbitragem, coordenação, organização de campeonato conforme as disposições editalíssimas. 
Declaro, sob as penalidades da lei, preencher, nesta data, todas as condições exigidas no Edital 
de Credenciamento n° 003/2019 e, especialmente, nunca ter sofrido qualquer penalidade ho 
exercício da atividade. 

Apresento documentos, declarando expressamente a concordância com todas as condições 
apresentadas no Edital e ciência de que o pedido de Credenciamento poderá ser deferido ou 
indeferido, segundo a avaliação da Comissão Permanente de Licitação. As intimações e 
comunicações decorrentes deste requerimento poderão ser feitas no endereço supra indicado, 
seja pessoalmente, por carta ou outro meio idôneo. 

Termos em que, 
Pede deferimento. 
Luz — MG, 12 de abril de 2019. 

L, .40) 144)99  11(49°"' Assinatura do Interessado ao Credenciamento 
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ANEXO VIII 

COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADE 

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Luz/MG 

A empresa: BRUNA APARECIDA CAETANO FIUZA 10063880601, inscrita no CNPJ sob n° 
25.013.195/0001-35, por intermédio de seu representante legal, Sra. Bruna Aparecida Caetano 
Fiuza, CPF: 100.638.806-01, residente a Rua Professora Maria Amélia da Silva, n°287, Bairro: 
Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Luz — MG, Estado de Minas Gerais, telefone de contato: 
(37)99127-9068, email: contabilidade.duarte@ginailcom  DECLARA para os devidos fins de 
direito, que serão prestados os serviços especializados nas quantidades, caracteriática e prazos 
estabelecidos no edital. Os serviços ora contratados serão realizados na Unidade do Evento 
autorizada pela Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte e/ou em casos excepcionais 
em mudança de local do evento definidos em virtude de infortuno que possa prejudicar o 
evento. 

Por expressão da verdade, firmamos o presente. 

Luz — MG, 12 de abril de 2019. 

Leilad rtgaik 10.1607/7 fügjai 
Assinatura do epresentante Legal/credenciado 

[2-5.013.195/0001-G,: 
BRUNAAPARErr..., 

C TETANO FEL -. 
10063880601 

Rua Professora MariaAmélip da Silva, 287 
Sra. Aparecida • CEP 38595-000: LUZ. MG 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

   

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie j 
RFB a sua atualização cadastral. 

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
t---,-, 	? ,,,,r}, 	

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
25.013.195/0001-35 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
16/06/2016 

NOME EMPRESARIAL 
BRUNA APARECIDA CAETANO FIUZA 10063880601 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
trittit 

PORTE 
ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente 
85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5 • Empresário (Individual) 

LOGRADOURO 
R PROFESSORA MARIA AMELIA DA SILVA 

NÚMERO 
287 

COMPLEMENTO 

CEP 
35.595-000 

BAIRRO/DISTRITO 
NOSSA SENHORA DA APARECIDA 

MUNICÍPIO 
LUZ 

UF 
MG 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
contabllidade.duarte©gmailcom 

TELEFONE 
(37) 9127-9068 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
e- 

SITUAÇÃO SITUAÇÃO CADASTRAI. 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
16/06/2016 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
,/~.., 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
.....,..... 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n°1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 02/04/2019 às 10:42:24 (data e hora de Brasília). 

itS1-6ftái4 

Preparai' Páglátr-,(  
itnPre'ss‘014? 

ág 	S/L.,il  

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, dimue 
Atualize sua  página 

Página: 1/1 AtÁ 
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https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajundica/cnpycnpkeva/Cnpjreva_Comprovante.asp 	 1/1 



02/04/2019 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: BRUNA APARECIDA CAETANO FIUZA 10063880601 
CNPJ: 25.013.195/0001-35 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://~.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 10:40:49 do dia 02/04/2019 <hora e data de Brasília>. 

'Válida até 29/09/2019. 
Código de controle da certidão: 253D.E7A3.50DB.8DA8 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 
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SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIStz,  

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 
CERTIDÃO EMMDA.E 	o, 

02/04/2019 	—Storn  
• - 

Negativa CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
01/07/2019 i' 

NOME: BRUNA APARECIDA CAETANO FIUZA 10063880601 

CNPJ/CPF: 25.013.195/0001-35 

LOGRADOURO: RUA PROFESSORA MARIA AMELIA DA SILVA NÚMERO: 287 

COMPLEMENTO: BAIRRO: NOSSA SENHORA DA 
APARECIDO CEP: 35595000 

DISTRITO/POVOADO: -- MUNICÍPIO: LUZ UF: MG 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 
que: 

Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha
i 
 de 

carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação 
de separaçao judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de 
doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibIlizado pela 
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na Internet: http://www.fazenda.mg.gov.br  

=> Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos. 

- 
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2019000325265349 	r  

yr 
02/64/2019 
	

SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG 

https://www2.fazenda.mg.gov.brisolictrt/SOIJCDT/DETALHE_7467descServico=Solicitar+Certid%E3o+de+D%E9bitoá+Tribut%El  rios&numProto... :lit 



Data: 02/04/2019 11h34min 

Número 	Validade 
.738..i2214S. 019 

elt  ( 

GLj  

r- BRUNA APARECIDA CAETANO FIUZA - MEI CNPJ: 25013195000135 

Nome! Razão Social 	  

Comprovação Junto à  	Finalidade 

[REDENCIAMENTO PREFEITURA DE LUZ 

	 Inscrição 	  

Contribuinte: BRUNA APARECIDA CAETANO FIUZA - MEI 
Endereço: 

Mensagem 

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição 
abaixo caracterizada. 

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, 
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. 

Aviso 	  rSem débitos pendentes até a presente data. 

13r---NZ1 Minas Gerais 
), 	;• -PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

SECRETARIA DE FINANÇAS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Código de Controle 

1 
CVVYPI1CADEIMEF41 

   

    

A validade do documento podet  ser consultada no site da pefeitura por meio áà:ordigjzietommio ihfisrinadb».,5;  i 

Luz (MG), 02 de Abril de 2019 

Avenida U10110/1 Podine111. 153- Monsenhor Parreira 
Luz (MG) - CEP: 35595000 Fone:3734213030 

Página 1 de 1 
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Produtos e serviços 

Nome 1 SERVIÇOS AO CIDADÃO 1 FGTS Empresa 1 Consulta 
:1 Ajuda 	 Regularidade do Empregador 1 Situação de Regularidade do Empregador 

95 

rmanetf 

30/04/2019 
	

Certificado de Regularidade do FGTS 

CA11 lik7A Para VOCê 

24. 	poosZotoserro‘ 

 

Á) ACME SUA CONTA a 

   

:: Certificado de Regularidade do 
FGTS - CRF 

Inscrição: 	25013195/0001-35 
Razão Social: BRUNA APARECIDA CAETANO FIUZA 1006388060 
Endereço: 	RUA PROFESSORA MARIA AMELIA DA SILVA 287 / 

NOSSA SRA APARECIDA / LUZ / MG / 35595-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

; Validade: 28/04/2019 -a-  27/05/2019 

;C.ertificaçáo Número: 2019042803050584784495 

Informação obtida em' 30/04/2019, às 14:31:15. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

=11 

227 

ice 

https://consulta-crIcaixa.gov.briadadao/Crf/CrifFgeCfSlmprimirCrf.asp  1/1 



Dúvidas e sugestões: codt@Lút.jus.br  
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In  
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: BRUNA APARECIDA CAETANO FIUZA 10063880601 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 25.013.195/0001-35 

'Certidão n°: 170260717/2019 
Expedição: 02/04/2019, às  11:45:04 
Validade: 28/09/2019 —180 (cento e oitenta) diàs, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que BRUNA APARECIDA CAETANO FIUZA 10063880601 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

25.013.195/0001-35, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



Assinatura do In eressado ao Credenciainento 

ANEXO IV 
DECLARAÇÃO QUE CONCORDA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao 
Município de Luz/MG 
Comissão Permanente de Licitação 
Edital de Chamamento para Credenciamento N° 003/2019 

A empresa BRUNA APARECIDA CAETANO FIUZA 10063880601, inscrita no CNPJ sob n° 
25.013.195/0001-35 situada a Rua Professora Maria Amélia da Silva, n° 287, Bairro: Nossa 
Senhora Aparecida, na cidade de Luz — MG, Estado de Minas Gerais, telefone de contato: 
(37)99127-9068, email: contabilidade.duane@gmail.com,  DECLARA QUE CONCORDA 
com os termos do edital e em prestar os serviços de assistência técnica, arbitragem, 
coordenação, organização de campeonato, especializadas para manutenção dos Eventos 
Esportivos, no valor unitário de R$ 6.554,65 (seis mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e 
sessenta e cinco centavos), e que atenderemos a demanda exigida pela Secretaria Municipal de 
Educação Cultura e Esportes de Luz/MG, de acordo com as solicitações do município. 

Luz— MG, 12 de abril de 2019. 

rã.013.195/0001-31 
BRUNAAPAREMA 

CAETANO Fit: .^. 
10063880601 

Rua Professora Maria Amélia da Siv 737 
In!. Sra. Aparecida. CEP 35595-000 LUZ- MG 

JQi 



ANEXO VI 

CREDENCIAMENTO N° 003/2019 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES 

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

BRUNA APARECIDA CAETANO FIUZA 10063880601, CNPJ N° 25.013.195/0001-35, 

sediada na Rua Professora Maria Amélia da Silva, n° 287, Bairro: Nossa Senhora Aparecida, em 

Luz — MG, por intermédio de seu representante legal, a Sra: Bruna Aparecida Caetano Fiuza, 

portador (a) da Carteira de Identidade N° MG-17.922.486 expedida pela PC/MG e do CPF N° 

100.638.806-01, residente a Rua Professora Maria Amélia da Silva, n° 287, Bairro: Nossa 

Senhora Aparecida, em Luz — MG DECLARA para fins do disposto no Art. 27, V, da Lei n° 

8.666/93, acrescido pela Lei n° 9.854/97, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos, em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (catorze) anos, na condição de aprendiz. 

Luz— MG, 12 de abril de 2019. 

litAtra 4n 	gaill2/7,51 
Assinatura do Interessado ao Credenciamento 

ri-5.013.195/0001-9 
BRUNAAPARECDA 

CAETANO Fl.. . 
10063880601 

Rua Profêssora MarraMOUp da Si:va, 227 

É. Sra. Apardcida :CP45595-000 LUZ • MG 
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ANEXO VII 
CREDENCIAMENTO N° 003/2019 

CREDENCIAL 

A empresa: BRUNA APARECIDA CAETANO FIUZA 10063880601, inscrita no CNPJ sob n° 2
5.013.195/0001-35, por intermédio de seu representante legal, Sra. Bruna Aparecida Caetano 

Fiuza, CPF: 100.638.806-01, residente a Rua Professora Maria Amélia da Silva, n°287, Bairro: 
Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Luz — MG, Estado de Minas Gerais, telefone de contato: 
(37)99127-9068, email: contabilidade.duarte®ginail.com

, pelo presente instrumento particular, CREDENCIA, 
a Sra Bruna Aparecida Caetano Fiúza portadora do CPF: 100.638.806-01, para 

representar-me junto a Prefeitura Municipal de Luz, no processo de credenciamento de Serviços 
Esportivos Especializados, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos, manifestar- 
se em meu nome, desistir, dar lances e interpor recursos, rubricar documentos e tudo mais 
relativos à licitação em epígrafe. 

Luz — MG, 12 de abril de 2019. 

Jhrt .1) &S7  L90,1 
Assinatura do In eressado ao Credeneiamen o 

iã.013.195/0001451 
BRUNA APARECrA 

12.TANO FIL 
10063880601 

Rua Professora Maria Amélia da Silva, 287 
i B. N. Sra. Aparecida - CEP 35595-000 - LUZ MG] 



ANEXO IX 

COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS 

À 

Credenciada a Prestação de Serviços Esportivos 

A Comissão Permanente de Licitação, nomeada pelo Decreto Municipal 
no 2.644/2019 de 22.03.19, em atendimento ao Decreto Municipal n° 2.444/2018 de 20 de fevereiro de 2018, 

DECLARA para os devidos fins de credenciamento do prestador de serviço de assistência 
técnica, arbitragem, coordenação, organização de campeonato, portador do CPF: 100.638.806-
01 RO: MG-17.922.486, expedida pela PC/MG que recebeu toda a documentação exigida no 
Edital de Credenciamento n° 003/2019. 

Declaro ainda que o Credenciado, tomou conhecimento de todas as informações e das condições 
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

Por expressão da verdade, firmamos o presente. 

Luz — MG, 12 de abril de 2019. 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Aceite: 

 

de 	 de 

 

   

      

      

, 

tu", 6479 84a,  Assinatura do Representante Legal/credefflado 

r2-5.013.195/0001-3 
BRUNA APARECDA 

CAETANO FIU, 
10063880601 

I
Rua Professora Maria Amélia do Silva, 287 r.( Sra. Aparecida - CEP 35595-000 - LUZ -IS 



Prefeitura Municipal de Bom Despacho 
Estado de Minas Gerais 

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 

ANEXO X 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para fim de participação em Licitação, que a pessoa jurídica Bruna Aparecida 
Caetano Fiuza 10063880601, inscrita no CNPJ sob n° 25.013.195/0001-35, com sede a Rua 
Professora Maria Amélia da Silva, n° 287, Bairro: Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Luz — 
MG, Estado de Minas Gerais, por intermédio de sua representante legal, Sra. Bruna Aparecida 
Caetano Fiuza, CPF: 100.638.806-01, telefone de contato: (37)99127-9068, email: 
contabilidade.duarte@gmail.com,  é FORNECEDORA IDÔNEA, na Prestação de Serviços de 
assistência técnica, arbitragem, coordenação e organização de campeonato, atendendo sempre os 
prazos estipulados e a especificação solicitada. Atestamos ainda, que os serviços prestados, 
conforme cronograma estabelecido por esta empresa foram de qualidade satisfatória, suprindo as 
necessidades. 

Bom Despacho — MG, 12 de abril de 2019. 

Atenciosamente, 

-Wir~à 

Roberta Fabiana Neves 
Secretária de Esportes e Lazer 

Praça Irmã Albuquerque, 45 — Centro — 35600-000 — Bom Despacho-MG 
Telefone (37) 9.9106-3452— wwbomdespacho.mg.gov.br  — esportes@bomdespaeho.mg.gov.br  



ANEXO X 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para fim de participação em Licitação, que a pessoa jurídica Bruna Aparecida 
Caetano Fiuza 10063880601, inscrita no CNP.1 sob n° 25.013.195/0001-35, com sede a Rua 
Professorá Maria Amélia da Silva, n° 287, Bairro: Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Luz — 
MG, Estado de Minas Gerais, por intermédio de sua representante legal, Sra. Bruna Aparecida 
Caetano Fiuza, CPF: 100.638.806-01, telefone de contato: (37)99127-9068, errai!: 
contabilidade.duarte@email.corn, é FORNECEDORA IDÔNEA, na Prestação de Serviços de 
assistência técnica, arbitragem, coordenação e organização de campeonato, atendendo sempre 
os prazos estipulados e a especificação solicitada. Atestamos ainda, que os serviços prestados, 
conforme cronograma estabelecido por esta empresa foram de qualidade satisfatória, suprindo 

as necessidades. 

Luz — MG, 12 de abril de 2019. 

(Assinatura do Representante da empna (eu c) que forneceu o Atestado) 
(Carimbo do CNPJ da empresa ieifie de-  fqtneceu o Atestado) 

Pauk>i Rancisdate R . Santos 

Secretário de Esporte,lazer eintsrno. 

Dreteiltua Municipal de Pará de Minas. 

• 



.4o3 	̀135'* • 

DECLARAÇÃO 

A empresa BRUNA APARECIDA CAETANO FIUZA 1 0063880601, inscrita 
no CNPJ sob n° 25

.013.195/0001-35 situada a Rua Professora Maria Amélia da Silva, n° 287, 

Bairro: Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Luz — MG, Estado de Minas Gerais, telefone de 

contato: (37)99127-9068, email: contabilidade.duarte@gmail.coin, 
 DECLARA, que possui no 

seu quadro de prestadores de serviço, profissionais com certificado nas federações ou ligas 

desportivas da modalidade. 

Luz — MG, 12 de abril de 2019. 

amn. Lágvuada. mano  
Assinatura do Interessado ao Credenciamento 

E-2-5.013.195/0001-37Si 
BRUNA APARECE0A 

CAETANO Filr 
10063880601 

Rua Pfofessora Maria Mana dá Silva, 287 

ÉLL Sra. Aparecida - CEP 35595-000 - LUZ • MG 



GRUPO DE ARBITROS LUZENSES 
LUZ-MG 

DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À UESB 

Eu, Landerson Pacheco Silva, portador do CPF: 075.306.196-16, declaro que 

PRESTO SERVIÇO DE ARBITRAGEM E COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES DO 

FUTEBOL AMADOR DE LUZ-MG para a seguinte empresa: 

Razão Social: BRUNA APARECIDA CAETANO FIUZA 10063880601 

Endereço: Rua Professora Maria Amélia da Silva, no 287, Bairro: Nossa 

Senhora Aparecida, Luz - MG 

CNPJ: 25.013.195/0001-35 

Local da realização do serviço: QUADRAS E CAMPOS 

SERVIÇO DE ARBITRAGEM E COORDENAÇÃO DE FUTEBOL 

Unidade de Custo: PAGAMENTO CONFORME TABELA 

Período: mais de 2 anos 

Luz, 29 de março de 2019 

• 
IICAV1e 750P 	ckâle.4.9 SiLCA 

ASSINATURA 
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Presidente da Comissãoitrage Árbitro d 	ebot 

Local e data 

Castettar Modesto Guimarães Neto - Presidente d FMF 

Presidente da Liga 

• 

Conferido a 

Federação Minen de Futebol, 
Curso de Capacitação de Árbitros 

LIGA  MUNCIPAL DE DESPORTOS DE BOM DESPACHO 

LANDERSON PACHECO SILVA  

por-  haver concluído o Curso Regional de Capacitação de Árbitro de Futebol, 

MUNICIPAL DE DESPORTOS DE BOM DESPACHO . 
promovido pela Liga 

sob a supervisão da Federação Mineira de Futebol. 

BOM DESPACHO, 27 DE FEVEREIRO DE 2016 



BOM DES ACHO, 24 DE FEVEREIRO DE 2018 

	-r astellar Modesto Guimarães Neto - Pres! 

1 Presidente da a f 

Preside da Comissão de Arbitragem 41, 	 Árbitro dellikot 	 

Federação Kneira de Ruebor 
Curso de Capacitação de Árbitros 

• 
. 

á 

LIGAMUNICIPAL DE DESPORTOS DE BOM DESPACHO  

LANDERSON PACHECO SILVA 
Conferido a 	  

por haver concluído o Curso Regional de CapacitaçãO de Árbitro de Futebol, 

MUNICIPAL DE DESPORTOS DE BOM DESPACHO 
promovido pela Liga 	  

sob a supervisão da Federação Mineira de Futebol. 
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erefeitura 	ck Luz 
Secretaria Municipal de.  Administração 

ATA N2  012/2019 
EDITAL CREDENCIAMENTO N2  003/2019 

Credenciamento: Empresa BRUNA APARECIDA CAETANO HUM, inscrita no CNPJ: 
25.013.195/0001-35 através de sua representante legal Bruna Aparecida Caetano Fiuza, inscrita 
no CPF: 100.638.806-01. 

Aos trinta dias do mês de Abril de dois mil e dezenove, às quatorze horas na sala de licitações da 
Prefeitura de Luz, reuniram-se a CPL nomeados pelo Decreto n° 2.644/2019 de 22.03.19, para 
análise da documentação referente ao CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE ARBITRA-
GEM DESPORTIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS EVENTOS PROGRAMADOS PARA O ANO 
DE 2019, QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO 
MUNICÍPIO DE LUZ - MG. Tipo: Credenciamento para serviços de arbitragem. Aberta a sessão, a 
Presidente apresentou aos demais meMbros da CPL, a documentação protocolada pela empresa 
BRUNA APARECIDA CAETANO FIUZA, inscrita no CNPJ: 25.013.195/0001-35, através de sua re-
presentante legal Sra Bruna Aparecida Caetano Fiúza, a qual encaminhou toda a documentação 
solicitada no Edital de Credenciamento n2 003/2018 sob protocolo 101.357 de 15.04.2019, ante-
cipadamente. Conforme previsto no edital de Credenciamento n2  003/2019, a documentação foi 
protocolada e os documentos foram visados por todos os membros da CPL e diante da conformi-
dade com o edital em seu item 7 "b", a CPL, decide pelo CREDENCIAMENTO da empresa BRUNA 
APARECIDA CAETANO FIUZA. Ressalta a ausência da solicitante na sessão. A CPL vai encaminhar o 
processo para apreciação da Procuradoria Jurídica do Município, posteriormente autoridade 
competente para homologação da decisão da mesma e também a formalização do processo de 
inexigibilidade para contratação. Nada mais havendo a ser tratada, a presente reunião foi encer-
rada, foi digitada a presente ata, que lida e se achada conforme segue, será assinada por mim e 
demais presentes. 

Vanusa C. de Oliveira Brito 
Presidente da CPL 

EQUIPE DE APOIO: 

Marina Aparec meida Ventura 

9êTleira Costa 	 Dieg Silva A reu 

1 

Higor Gontijo 



LICITANTE: MATEUS LOPES GONTIJO - ME 

! CNPJ: 29.171.935/0001-12 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG 

CREDENCIAMENTO N°003/2019 

DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

TELEFONE: 37 9.9962-0286 



e 

kv-,  • MLG SERVIÇOS 

CNPJ: 29.171.935/0001-12 

RUA ANTÓNIO JUCA, N2150, JARDIM DOS ANJOS 

BOM DESPACHO/MC 

ANEXO III 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CREDENCIAMENTO PESSOA JURÍDICA 

Ao Município de Luz/MG 

Comissão Permanente de Licitação de Luz/MG 

Edital de Chamamento para Credenciamento n° 003/2019— Serviço de Arbitragem 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: MATEUS LOPES GONTIJO — ME 

NOME FANTASIA: MLG SERVIÇOS 

RAMO DE ATIVIDADE: .ARBITRAGEM EM EVENTOS ESPORTIVOS 

PESSOA DE CONTATO: MATEUS LOPES GONTUO 

• 
CNP./: 29.171.935/0001-12 

INSCESTADUAL: 003200600.00-20 

ENDEREÇO: RUA ANTONIO JUCA. N°150, JARDIM DOS ANJOS 
CIDADE: BOM DESPACHO/MG CEP:35.600-000 
CELULAR: (37) 9.9962-0286 

E-MAIL: malettsgontijo100@vahoo.contbr  

BANCO: 756 SICOOB AGÊNCIA: 4097 	CONTA:! 1.729-3 

Venho por meio desta ficha de inscrição. requerer o CREDENCIAMENTO, junto a Prefeitura 

Municipal de Luz/MG, para realização de serviços de arbitragem especializados de, 

Futebol Amador, Futebol Sub 13, Futebol Sub I 1, Futebol Casual, Society 

Amador. Handebol Base, Voleibol Amador, Voleibol Casual, Arbitragem Geral, 

Coordenação de Futebol Completa. Coordenação de Futebol Casual, Coordenação 

de Quadra Completa, Coordenação de Quadra Casual. Organização Evento. 

Assistente Técnico e Acompanhante de Jogos, conforme as disposições 

editalissimas. Declaro, sob as penalidades da lei, preencher, nesta data, todas as condições 

exigidas no Edital de Credenciamento o" 003/2019 e, especialmente, nunca ter sofrido 

qualquer penalidade no exercício da atividade. Apresento documentos, declarando 

expressamente a concordância com todas as condições apresentadas no Edital e ciência de que o 

pedido de Credenciamento poderá ser deferido ou indeferido, segundo a avaliação da Comissão 

Permanente de Licitação. As intimações e comunicações decorrentes deste requerimento 

poderão ser feitas ilo endereço supra indicado, seja pessoalmente, por carta ou outro meio 

idôneo. 

Termos em que, pede deferimento; 

Luz/MG, 02 de Abril de 2019. 

io- .. 

ateus Lope 

Representante L gal 



'Md SÉRVICOS 

CNPJ: 29.171.935/0001-12 

RUA ANTÔNIO JUCA, N 9150, JARDIM DOS ANJOS 

BOM DESPACHO/MG 

ANEXO VIII 

COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADE 

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Luz/MG 

A Empresa Mateus Lopes Gontijo - ME, inscrita no CNPJ N° 29.171.935/0001-12, por 

intermédio de seu representante legal, SR. Mateus Lopes Gontijo CPF: 101.726.816-93, 

RG 1\19 MG-16.088.048, DECLARA para os devidos fins de direito, que serão prestados 

os serviços especializados nas quantidades, característica e prazos estabelecidos no 

edital. Os serviços ora contratados serão realizados na Unidade do Evento autorizada 

pela Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte e/ou em casos excepcionais 

em mudança de local do evento definidos em virtude de infortuno que possa 

prejudicar o evento. 

Por expressão da verdade, firmamos o presente. 

Luz/MG, 02 de Abril de 2019. 

MSteuCLotj'es9itij 

Representant Lega 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
29.171.935/0001-12 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
29/11/2017 

NOME EMPRESARIA. 
MATEUS LOPES GONTIJO 10172681693 

TITULO DO ESTABELEC 'MENTO IN OME DE FANTASW 
MLG SERVICOS 

PORTE 
ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATMDADE ECONOWCA PRINCIPAL 
49.24-8-00 - Transporte escolar 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
47.51-2-01 - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de Informática 
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de Informática 
93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATU REZA JU R ID ICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

LOGRADOURO 
R ANTONIO JUCA 

NÚMERO 
150 

COMPLEMENTO 

CEP 
35.600-000 

BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM DOS ANJOS 

MUNICIP 10 
BOM DESPACHO 

UF 
MG 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
mateusgontijo100@yahoo.com.br  

TELEFONE 
(37) 9962-0286 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
..... 

srruAçÃo espasma_ 
AtIVA 	III-I: 

DATADA SITUAÇÃO CADASTRAL 
29/11/2017 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECA. 
.......... DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

nen... 

• 

Nanettr'-'- 

https://www.receitalazenda.gov.bríPessoaJuridica/CNPJ/cripjre...  

ountape  

4, Aprovado pela Instrução Normativa RFB n°  1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 21/03/2019 às 08:41:56 (data e hora de Brasília). 	 Página: 1/1 

3 	V"( 
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http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDCo...  

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: MATEUS LOPES GONTIJO 10172681693 
CNPJ: 29.171.935/0001-12 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 08:43:27 do dia 21/03/2019 <hora e data de Brasília>. 

'Válida até 17/09/2019. 
Código de controle da certidão: A445.3A75.C517.5B68 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

\S 
1 of 1 	 21/03/201908:43 



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 

DESCRIÇÃO IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA 

CERTIDÃO EMITIDA EM: 
14/03/2019 

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
12/06/2019 

unteipal  
	1/4. 

(ri; 	 *k 

CeNan. ene> 

NOME/NOME EMPRESARIAL: MATEUS LOPES GONTI.10 10172681693 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
003200600.00-20 CNPJ/CPF: 29.171.935/0001-12 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: RUA ANTONIO JUCA NÚMERO: 150 

COMPLEMENTO: BAIRRO: JARDIM DOS ANJOS CEP: 35600000 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: BOM DESPACHO UF: MG 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 
que: 

Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de 
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação 
de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de 
doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento / Desoneraçao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sitio da Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br  => certidão de débitos tributários => 

certificar documentos 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 

Negativa 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2019000321306806 

S1ARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG 
	

hups://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/ctri/SOL/CT/DETA  LHE... 

• 
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CAIX 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRI? 

Inscrição: 	29171935/0001-12 

Razão Social: MATEUS LOPES CANCADO 10172681693 

Nome Fantasia:ml.G SERVICOS 

Endereço: 	RUA ANTONIO JUCA 150 / JARDIM DOS ANJOS / BOM 
DESPACHO / MG / 35600-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação 
regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos 
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 1-070472019-a-09/05/201-9) 

Certificação Número: 2019041003543126853307 

Informação obtida em 16/04/2019, às 13:55:10. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br.  

• 

.littps://consulta-erf.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImpri...  
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: MATEUS LOPES GONTIJO 10172681693 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 29.171.935/0001-12 

Certidão n°: 169518541/2019 
Expedição: 21/03/2019, às 08:41:31 
ValidAder 16/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que MATEUS LOPES GONTIJO 10172681693 

(buam E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
29.171.935/0001-12, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa juridica,.a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

nvidas e sugestões: undUnst.jus.br  



Mateus Lop 

Representante gal 

MLG SERVIÇOS 
CNPJ: 29.171.935/0001-12 

RUA ANTÔNIO JUCA, N2150, JARDIM DOS ANJOS 
BOM DESPACHO/MG 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO QUE CONCORDA COM A PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao 

Município de Luz/MG • 
Comissão Permanente de Licitação 
Edital de Chamamento para Credenciamento N2  003/2019 

A empresa MATEUS LOPES GONU° — ME, inscrita no CNPJ sob o n° 29.171.935/0001-12, 

situada na Rua Antônio Juca n° 150, Jardim dos Anjos, 	na 	cidade 	de Bom 
Despacho/MG, 	telefone 	de 	contato: 	(37) 	9.9962-0286, 	e-mail: 
mateusgontijo100@yahoo.com.br, inscrita no CNPJ sob o n° 29.171.935/0001-12, 

DECLARO QUE CONCORDO com os termos do edital e em prestar osserviços de Futebol 

Amador, Futebol Sub 13, Futebol Sub 11, Futebol Casual, Society Amador, 

Handebol Base, Voleibol Amador, Voleibol Casual, Arbitragem Geral, 

Coordenação de Futebol Completa, Coordenação de Futebol Casual, 

Coordenação de Quadra Completa, Coordenação de Quadra Casual, 

Organização Evento, Assistente Técnico e Acompanhante de Jogos, 

especializadas para manutenção 	dos 	Eventos 	Esportivos, 	no 	valor 	unitário 
de 	R$ 5.471,00 (Cinco mil, quatrocentos e setenta e um reais.) e que atenderemos a 

demanda exigida pela Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes de Luz/MG, de 

acordo com as solicitações do município. 

Luz/MG, 02 de Abril de 2019. 



   

MLG SERVIÇOS 

CNPJ: 29.171.935/0001-12 

RUA ANTÔNIO JUCA, N9150, JARDIM DOS ANJOS 

BOM DESPACHO/MG 

 

o 
NILO SERVIÇOS 

 

ANEXO VI 

CREDENCIAMENTO N° 003/2019 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES EMPREGADOR PESSOA 

JURÍDICA 

Mateus Lopes Gontijo — ME, CNPJ ts12 29.171.935/0001-12, sediada na Rua Antônio 

Juca, n2150, Jardim dos Anjos, Bom Despacho/MG, por intermédio de seu 

representante legal, o Sr. Mateus Lopes Gontijo, portador da Carteira de Identidade 

N2 MG-16.088.048 e do CPF N° 101.726.816-93, residente a Rua Antônio Juca, n2150, 

Jardim dos Anjos, Bom Despacho/MG, DECLARA para fins do disposto no Art. 27, V, da 

Lei n2 8.666/93, acrescido pela Lei n2 9.854/97, que não emprega menor de 18 

(dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

16 (dezesseis) anos. 

• 	Luz/MG, 02 de Abril de 2019. 

Representantetg 

ti' t

u 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS 
CNPJ 20.920.575/0001-30 

PRAÇA TONICO RABELO, 164 - FONE: (37)3323-1285 
CEP 35582-009 	 PAINS 	- ' 	MG 

• 

aid212.,  
MEFEITURA MUNICIPAL 011 

PAI 5 
AA. 

     

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

ouRiCipal 

o 
o. 

Ref.: Pregão Presencial n° 66/2018 
Processo Licitatório n° 171/2018 

Atesto, para para os devidos fins, que a empresa MATEUS LOPES GONTIJO 10172681693 — 
ME, CNPJ n° 29.171.935/0001-12 foi contratada pela Prefeitura Municipal de Pains/MG, 
por meio do processo licitatório em epígrafe, conforme dados abaixo. 

Contratante: Município de Pains/MG. 
CNPJ: 20.920.575/0001-30. 
Endereço: Praça Tonico Rabelo, 164, Centro, Pains/MG, 35.582-000 
Objeto licitado: Contratação de pessoa jurídica especializada em arbitragem de eventos 
esportivos. 

Á Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal de Pains/MG, afirma que a 
'empresa demonstrou competência no cumprimento dos prazos e qualidade nos serviços 
adjudicados, não havendo nada que a desabone, conforme declara esta Administração. 

Por ser verdade, firmo o presente. 

Pains/MG, 27 de Setembro de 2018. 

 

Bruno Silveira de ~eira 
SecJetklo Mvnicipel de Esportes 

CREF: 025179. GR4G 

 

reino Silveira de Olive ra 
ecretarib de Esportes e L zer 

refeituralMunicipal de Pains/MG 

,SERVI 
°03° ° 

NOTARIAL 00,2° ORCIO DERONTDESPACH 
UNI Aos Sentes • TOMAM 1 CINadie Jeil dri SINA • Tebell0o 

Rue Miguel 011, 67 •Tiatre'• Fen&L77) 1521.1171 	" 

	

UTENTICAS 	t, 
aferido e achado -o r adtorioin 
Despacho, 22fiifàfi'201-17 -

* 

	

Se Testem n 	t`64. 	a verdade. 
_Neo‘tfi,'.1fril'idto,l'ffst"da Silva 

Enol:R$5,30Tfl'inliNDWierita01,25 Total:R87,20 
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MLG SERVIÇOS 

CNP!: 29.171.935/0001-i2 

RUA ANTÔNIO IOGA, N2150, JARDIM DOS ANJOS 

BOM DESPACHO/MG 

CREDENCIAMENTO hl° 003/2019 

DECLARAÇÃO DE QUADRO DE PRESTADORES DE SERVIÇO 

Mateus Lopes Gontijo — ME, CNPJ N2 29.171.935/0001-12, sediada na Rua Antônio 

Juca, n2150, Jardim dos Anjos, Bom Despacho/MG, por intermédio de seu 

representante legal, o Sr. Mateus Lopes Gontijo, portador da Carteira de Identidade 

N2 MG-16.088.048 e do CPF Ne 101.726.816-93, residente a Rua Antônio Juca, n2150, 

Jardim dos Anjos, Bom Despacho/MG, DECLARA que possui no seu quadro de 

prestadores de serviço, profissionais com certificado nas federações ou ligas 

desportivas da modalidade. 

Luz/MG, 02 de Abril de 2019. 

Mateus o. 	.jo 

Representante L gal 



ia 

Ministério da Indústria, Comercio Exterior e Serviços N° DO PROTOCOLO (Uso do Junta Comercial) onterge 
6 Secretaria Especial da Micro 	Pequena Empresa ..¡,-,-.„. 	 e 

14 1::W, 	Departamento de Registro Empresarial e Integração 
'4024 - 	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais 

s 

... 

X 	i at NIRE (da tecle ou filial, quando a Cadigo da Natureza N• de Matricula do Agente 
sede ror em outra UF) 

31811340185 

Jurídica 

2135 

Auxiliai do Comèreio 
ttr., 	 t 

'manente !os' "-- ,..,_.,..... 
1 - RbQUERIMLN I O 

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Nome: 	 MATEUSI ()PPS GONTIJO 10177681693 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

requer a V.S• o deferimento do seguinte ato: 

N° DE 	CÓDIGO CÓDIGO DO 
VIAS 	DO ATO 	EVENTO 	OMS DESCRIÇÃO DO ATO (EVENTO 

I 

N°FCN 

Illii 
J183545887790 

REMP 

III 111111 I i 

002 ALTERACAO 

2244 1 ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) 

DOM E/ESPACEI° 	 Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:  

Local 	 Nome: 

Assinatura: 

1 Agosto 2018 	 Telefone de Contato: 

Data 

2- USO DA JUNTA COMERCIAL 

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA 

Nome(s)Empresadal(als) Igual(ais) ou semelhante(s): 

SIM 	 SIM Processo em Ordem 
A dedsão 

/ 	1 
Data 

_/_&...  Responsável NÃO 	 NÃO 	/
- 

/ 
Data 	 Responsável 	 Data 	 Responsável 

DECISÃO SINGULAR 
2' Uganda 	 3* Exigência 	rer Exigência 	5,  Exigancia 

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

e Procosso dolorido. Publique-se e arquive-se. 

Processo indeferido. Publique-se.  

li 

—J—  —j 
Date 	 Responsável 

DECISÃO COLEGIADA 
2° Exigência 	3 Exigência 	a* Exigência 	5•ExIganda 

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 

Processo indeferido. Publique-se. 

_I____/ 
Data 	 Vogal 	 Vogal 	 Vogal 

Presidente da 	Turma 

OBSERVAÇÕES 

rx 

*Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°6947396 em 01/08/2018 da Empresa MATEUS LOPES GONTIJO 1 72681693, Niro 31811340185 e p tocolo 
184265475- 01/08/2018. Autenticação: CC1F78F8D86123285A4C9E276CA34F678A20(3255. Marinely de Paula Elornlim - Secretária-Geral, Para 
validar este documento. acosse hap://www.jucemg.mg.gov.br  e Informe n° do protocolo 18/426.647,5 e o código de segurança JENV Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Geral. 

urke pág. 1/8 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

Capa de Processo 

Identificação do Processo 	 , 
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

18/426.647-5 J183545887790 01/08/2018 

Identificação do(s) Assinante(s) 

CPF Nome 

444.941.906-59 RENATO LOPES CARDOSO 

4-- 
** • 'r 

Página 1 de 1 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n° 6947396 em 01108/2018 da Empresa MATEUS LOPES GolTÍJO 1017268 93. Nire 31811340185 e protocolo 
184266475- 01/08/2015. Autenticaçâo: CC1F7BF8D86123285A4C9E276CA34F678A28D255. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, asasse http://www.jucemg.rng.gov.br  e informe n° do protocolo 18/426.647-50 o código de segurança JBNV Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Geral. 
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REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 1/1 

    

 

1-644,1é1 

  

RIRE DA FILIAL (preencher e se ata refer.ntes Si 

Ministério da Indústria. Comercio Exterior e Serviços 
Secretarie Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 

,çj4 TirLnri 0%}r4 	£k 
NUMERO DE IDENTEICAÇAO 00 REGISTRO DE EMPRESA • IMRE DA SEDE 

181134018-5 

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem ah/cainhou) 
MATEUS LOPES GONTIJO 

A 

NACIONALIDADE 
BRASILEIRA 

ESTADO CIVIL tit  75/ 
ETA SOLTEIRO 

SEXO 

m rd F  L. 
REGIME DE BENS (se casado) 	

ASE 

iii FILIAÇÃO 	 (mãe) 
MARCELO LOPES CARDOSO 	 I IVONE LUCIA GONTIJO CARDOSO 

NASCIDO EM ideia ao nascimento) 
20/00/1994 

IDENTIDADE (número/ 	 Orgão Einem 	 UF 
16088048 	 I SSP 	 I MG 

CPF (número) 
101.726.816-93 

EMANCIPADO POR porem de emancipada° somente no Caso de netc00 	 EMAS 

1 ti 
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, elo.) 
RUA ANTONIO JUCA 

NUMERO 
150 

íii COMPLEMENTO BAIRRO /DISTRITO 
JARDIM DOS ANJOS 

CEP 	. 24 
35600000 

municlino 
BOM DESPACHO 

us 
I MG 

Declaro que a atividade se 

	

ENQUADRA 	 Porte 1::: 	RA 
1-1 REENQUADRA 	 CR] MICROEMPRESA - ME 
C DESENQUADRA 	 r--1  EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP 

nos termos da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006 

ijj 

ij 

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são vendicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do 
impeddo de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e equer á Junta Comercial do Estado de Minas Gerais: 

COdgo Penal, na° estar 
iíiej 

ATO 

002 
DESCRIÇÃO DO ATO 
ALTERAÇÃO 

EVENTO 
2244 

DESCRIÇÃO DO EVENTO 
ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E 

EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO ti 
NOME EMPRESARIAL 

MATEUS LOPES GONTIJO 10172681693 

LOGRADOURO (rua. av, etc.) 
RUA ANTONIO JUCA 

NUMERO 
150 

COMPLEMENTO BAIRRO/ DISTRITO 
JARDIM DOS ANJOS 

CEP 
35600000 

MUNICIPIO 	 UF 	PAIS 
BOM DESPACHO 	

IMO 	I BRASIL 
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) 
mateusgontitolOOgyahoo.com.br  iii VALOR DO CAPITAL - RS 

20.000,00 
VALOR DO CAPITAL (por amenso) 
VINTE MIL REAIS 

CODIGO DE ATIVIDADE 
ECONÔMICA (CNAE) 

Nas...caca. 
4924800 

deo-st ...nane 
9319199 
9511800 
9751201 
4751202 

DESCRIÇÃO 00 OBJETO 

TRANSPORTE ESCOLAR, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPLIMENTOS DE INFORMATICA, ATIVIDADE ESPORTIVAS, 
ARBITROS, TREINADORES E JUIZES 

15 

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 
29/11/2017 

NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNN 
29.171 935/0001-12 

TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF 
NIRE ameno/ UF 

I ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO (ou pelo represeniante/assIsemease eme) (cardo da PreenChImmS0 taiducative) 

75 DATA DA ASSINATURA 
01/08/2010 

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO 

w1( Pat-824,83PIIIPOPM9PPMPIIIITAIg,0nMertJan7II  
4, 
17. 

DEFERIDO. 
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. 

AUTENTICAÇÃO 

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO 
§ 3° DO ART. 4° DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM 

/ 	/ RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO 
n 

# 

MÓDULO INTEGRADOR: J183545887790 
	

11111111111111111 1111111111 11 1 1 

Junta Comerciai do Estado de Minas Gerais 

Certifico registro sob o n° 6947396 em 01/08/2018 da Empresa MATEUS LOPES GONTIJO 10172681693, Mire 3181134 185 e protocolo 
164266475- 01(08/2018, Autenticação: CC I F7B F8D86123265A4C9E276CA34g678A2BD255. Marinely de Paula Bomfim 	etária-Geral. Para 
validar este documento, acossa htlpg/www.jucemg.nig.gov.br  e informe n° do protocolo 18/426.647-5 e o código de segurança JBNV Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 01/08(2010 por Marinely de Paula Bonfim — Secretária-Geral. 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERA; 
e e 

ia] 	01  

Nnanente,f 

Registro Digital 

Documento Principal 

Identificação do Processo 	 r. 
,L 	...i  

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

18/426.647-5 J183545887790 01/08/2018 

Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome 

444.941.906-59 RENATO LOPES CARDOSO 

Página 1 de 1 

Lo.)  
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n° 6947396 em 01/08/2018 da Empresa MATEUS LOPES GONTIJO 10172681693, 	31811340185 e protocolo 154266475- 01/08/2018. Autenticaçao: CC1F7I3F8D86123285A4C9E276CA34F678A2BD255. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse bttp://www.jucemg.mg.gov.br  e Informe n° do protocolo 18/426.647-5 e o código de segurança JBNV Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2018 por Marinely de Paula Somem — Secretária-Geral. 

pág. 418 



lacA 	f, 
\ 	ep, OUTORGANTE: 

PROCURAÇÃO 

MATEUS LOPES GONTIJO 10172681693, NIRE 31811340185, CNPJ n° 
29.171.935/0001-12, Rua Antonio Juca 150, Jardim dos anjos,' em Bom 
Despacho, MG, CEP 35.600-000, e-mail: escrenatocardoso@gmail.corn,  por 
seu representante legal, MATEUS LOPES GONTIJO, brasileiro, solteiro, 
nascido em 20 de agosto de 1994, empresário, CPF 101.726.816-93, RG n° 
MG 16088048, expedida pela Secretaria de Segurança Publica/MG, residente à 
Rua Antônio Juca 150, bairro Jardim dos Anjos, Bom despacho - MG CEP: 
35.600-000, e-mail: escrenatocardoso(ffiqmail.com. 

MATEUS LOPES GONTIJO, brasileiro, solteiro, nascido em 20 de .agosto de 
1994, empresário, CPF 101.726.816-93, RG n° MG 16088048, expedida pela 
Secretaria de Segurança Publica/MG, residente à Rua Antônio Juca 150, 
bairro Jardim dos Anjos. Bom despacho - MG CEP: 35.600-000, e-mail: 
escrenatocardosoaornail.com. 

OUTORGADO: 
RENATO LOPES CARIDOSO, brasileiro, casado, contador, CPF: 444.941.906-
59, RG: M-3.276.210, Secretaria de Segurança Publica/MG, endereço: Rua 
Gercino Antunes, n° 36, Centro, Bom Despacho-MG, CEP 35600-000, e-mail: 
escrenatocardoso@gmail.com.,  

Por este instrumento o(s) outorgante(s) constitui(em) procurador o(s) 
outorgado(s), a quem confere poderes específicos para assinar 
requerimentos/capa de processo e o ato de alteração corno empresário 
MATEUS LOPES GONTIJO 10172681693, assinando o requerimento próprio 
(REMP) com as seguintes alterações: Atividades Econômicas principal e 
secundarias e demais documentos necessários em nome do(s) outorgante (s), 
praticados com o uso de certificação digital, a ser(em) apresentado(s) para 
arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais — 
JUCEMG, vedado o substabelecimento a terceiros do t poderes ora .conferidos. 

BOM DESPACHO 01 DE AGOSTO 2018. 

M.TEUtLJ&PES 
ÇO Moinaras. oor oficio og POP uSSIIACED • 105 N 	 .?‘ .»; 	 9 ~4~1 aln el lain,  Nina 01111.11•111,  

ONTIJO (OUTORGANTE) 

1 

. iYentisS65) itztionoriesitlit, itlitsmsi »ui 

,.f 
ttr.satçow giNçctio Jfs'É Itro0, ‘ ". Anil'' ,  

.t. ezipgrha. ei t}frilitiltr.V0.1):SE la.1......" 
.. 	 -a _7 	1 

. Ui TeSteaCiltá ...,___. 	• 	iti .erd.riÉ. 
El4ino3E.rd7Th- tv8 

-ÇFJ rfi£1.44 	ifilrl;l4t0,7, 'Int eltfil 5,, 

o a  

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certifico registro cob o n° 6947396 em 01/08/2018 da Empresa MATEUS LOPES GONTIJO 10172681893, Nire 31811340185 e protocolo 184266475. 
01/08/2018. Autenticação: CC1F7BF8D86123285A4C9E276CA34F676A2130255. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acosse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 18/426.647-5 e o código de segurança JBNV Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 01/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Geral. 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

Anexo 

Identificação do Processo 	 • 
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

18/426.647-5 3183545887790 01/08/2018 

CPF 

444.941.906-59 

Identificação do(s) Assinante(s) 

Nome 

RENATO LOPES CARDOSO 

Página 1 de 1 

lid 

, Certifico registro sob o ri' 6947396 em 01/08/2018 da Empresa MATEUS LOPES GONTIJO 10172681693, Niro 318113401850 protocolo 
Junta Comercial do Estado de Mines Gerais 

,f(  

184256475- 01/08/2018. Autenticação: CC1F7BF808612328544C9E276CA34F678A280255. Marinely de Paula Bomtirn - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, acesso nup.//www.fucemg.mg.gov.br  e Informe n° do protocolo 18/426.647-5 e o código de segurança JBNV Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2018 por Marinely de Paula Gomem — Secretária-Geral. 
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Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL 
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MATEUS LOPES GONTIJO 10172681693, de nire 
3181134018-5 e protocolado sob o número 18/426.647-5 em 01/08/2018, encontra-se registrado na Junta 
Comercial sob o número 6947396, em 01/08/2018.0 ato foi deferido digitalmente pelo examinador Sandro 
Angelo de Andrade. 
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua 
validação, deverá ser °cessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https:// 
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf)  e Informar o número de 
protocolo e chave de segurança. 

Capa de Processo 

.N ."Átginene(s) i airfil"Waalitittier 
CPF Nome 
444.941.906-59 RENATO LOPES CARDOSO 

Documento Principal 
:. 	,.. , . JASSinari~4agitlaag~ 

CPF Nome 
444.941.906-59 RENATO LOPES CARDOSO 

Anexo 

444.941.906-59 RENATO LOPES CARDOSO 

CPF Nome 
P:Sinante(ái,(tnalallag  

Belo Horizonte. Quarta-feira, 01 de Agosto de 2018 

4 

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00 
Página 1 de 1 

Qt.L3 leCertilico registro sob o n° 6947396 em 01/08/2018 da Empresa MATEUS LOPES GONTIJO 10172681693, Nire 31811340185 e protocolo 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

- 	184266475 • 01/08/2018. Autenticaçâo: CC1F7BF8086123285A4C9E276CA34F678A28D255. Marinely de Paula Bomfim - Secretéria-Gerat. Para 
validar este documento. acesse http://www.jucerng.mg.gov.br  e Infomie n° do protocolo 18/426.647-5 o o código de segurança JBNV Esta copia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2018 por Marinely de Paula Bomtim - Secretária-Geral. 

âç 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

O ato foi deferido e assinado digitalmente por: 

Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome 

467.498.886-15 SANDRO ANGELO DE ANDRADE 

873.638.956-00 MARINELY DE PAULA BOMFIM 	 , 

Belo Horizonte. Quarta-feira, 01 de Agosto de 2018 

La 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°6947396 em 01/08/2018 da Empresa MATEUS LOPES GONTIJO 10172681693, Niro 31811340185 e protocolo 
184256475- 01/08/2018. Autenticação: CC1F7BF8D86123285A4C9E276CA34F678A2BD255. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, °cesse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 18/426.647-5 e o código de segurança JBNV Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 01/98/2018 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Geral. 
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PROPOSTA DE PREÇOS 

Credenciamento n° 003/2019 

Empreza: Mateus Lopes Gontijo-ME 

CNPJ:29.171.935/0001-12 

Inscrição Estadual: 003200600.00-20 

Endereço: I Rua Antônio Juca n2  150, Jardim dos Anjos, Bom Despacho/MG 

Telefone: (37) 9.9962-0286 

E-mail: mateusgontijo100@yahoo.com.br  

Objeto: Credenciamento para contratação de arbitragem desportiva par aatender as demandas dos eventos programados para o ano de 2019, 

que será realizado pela secretaria de educação cultura e esportes do município de Luz/MG. 

Item Quant. Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total 

1 4 JG Arbitragem de Futebol Amador. 1 (um) arbitro, 2 (dois) bandeiras, 

1 (um) mesário, 1 (um) árbitro reserva, duração mínima de 90 

minutos de partida, todos profissionais deverão fazer parte do 

quadro de arbitragem da federação da modalidade referida com 

experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a contar 

do dia do evento. Despesas com transporte e alimentação correção 

por conta da empresa prestadora do serviços. 

R$ 1.400,00 R$ 5.600,00 



• 
2 50 JG Arbitragem de Futebol Sub 13. 1 (um) arbitro, 1 (um) bandeira, 1 

(um) mesário, duração minima de 60 minutos de partida, todos 

profissionais deverão fazer parte do quadro de arbitragem da 

federação da modalidade ou liga filiada ou formação em Educação 

Fisica, com experiência comprovada de mais de 2 anos de 

arbitragem a contar do dia do evento. Despesas com transporte e 

alimentação correrão por conta da empresa prestadora do 

serviços. 

R$ 120,00 R$ 6.000,00 

3 30 JG Arbitragem de futebol Sub 11. 1 (um) arbitro, 1 (um) bandeira, 1 

(um) mesário, duração mínima de 50 minutos de partida, todos 

profissionais deverão fazer parte do quadro de arbitragem da 

federação da modalidade ou liga filiada ou formação em Educação 

Fisica, com experiência comprovada de mais de 2 anos de 

arbitragem a contar do dia do evento. DeSpesas com transporte e 

alimentação correrão por conta da empresa prestadora do serviços. 

• 

R$ 116,00 R$ 3.480,00 

4 30 JG Arbitragem do Futebol Casual. 1 ( um) arbitro, 2 (dois) bandeiras, 1 

(um) mesário, duração mínima de 90 minutos de partida, todos 

profissionais deverão fazer parte do quadro de arbitragem da 

federação da modalidade ou liga filiada, com experiência 

cOmprovada de mais de 2 anos de arbitragem a contar do dia do 

evento. Despesas com transporte e alimentação correrão por conta 

da empresa prestadora do serviço. 

R$ 530,00 R$ 15.900,00 



5 6 JG Arbitragem de Society Amador. 2 (dois) arbitros, 1 (um) mesário, 

duração mínima de 50 minutos de partida, todos profissionais 

deverão fazer parte do quadro de arbitragem da federação da 

modalidade ou liga filiada ou formação em Educação Física, com 

experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a contar 

do dia do evento. Despesas com transporte e alimentação correrão 

por 2 (dois) árbitros, 1 (um) mesário, duração 60 minutos de 

partida, todos profissionais deverão fazer parte do quadro de 

arbitragem da federação da modalidade, com experiência 

comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a contar do dia do 

evento. Despesas com prestadora do serviço. 

R$ 230,00 R$ 1.380,00 

12 20 JG Arbitragem de Handebol Base. 2 (dois) árbitros, 1 (um) mesário, 

duração mínima de 40 minutos de partida, todos profissionais 

deverão faazer parte do quadro de arbitragem da federação da 

modalidade ou liga filiada ou formação em Educação Física; com 

experiência comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a contar 

do dia do evento. Despesas com transporte e alimentação correrão 

por conta da empresa prestadora do serviços. 

R$ 80,00 R$ 1.600,00 

13 16 JG Arbitragem de Voleibol Amador. 2 (dois) árbitros, 2 (dois) 

bandeiras, 1 (um) mesário, duração mínima de 5 sets de partida, 

todos profissionais deverão fazer parte do quadro de arbitragem da 

federação da modalidade, com experiência comprovada de mais de 

2 anos de arbitragem a contar do dia do evento. Despesas com 

transporte e alimentação correrão por conta da empresa 

prestadora do serviço. 

R$ 210,00 R$ 3.360,00 



14 12 JG Arbitragem de Voleibol Casual. 2 (dois) árbitros, 1 (um) mesário, 

duração mínima de 3 sets de partida, todos profissionais deverão 

fazer parte do quadro de arbitragem da federação da modalidade, 

ou liga filiada ou formação em Educação Fisica, com experiência 

comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a contar do dia do 

evento. Despesas com transporte e alimentação correrão por conta 

da empresa prestadora do serviços. 

R$ 140,00 R$ 1.680,00 

15 20 JG Arbitragem Geral. 2 (dois) árbitros, 1 (um) mesário, duração 

mínima 60 minutos, modalidades como peteca, dupla de voleibol, e 

outras modalidades esportivas. Todos profissionais deverão fazer 

do quadro de arbitragem da federação da modalidade, ou liga 

filiada ou formação em Educação Fiisica, com experiência 

comprovada de mais de 2 anos de arbitragem a contar do dia do 

evento. Despesas com transporte e alimentação correrão por conta 

da empresa prestadora do serviço. 

R$ 160,00 R$ 3.200,00 

16 12 Dia Coordenação de Futebol Completa. 1 (um) Delegado de partida 

para cumprimento do regularmentos, regras da modalidade e 

inscrições, 2 (dois) Marqueiros, 8 Gandulas, 2 (dois) Porteiros, 4 

(quatro) Segurança, 1 (um) marcador de gramado, 1 (um) 

Assistente de Limpeza. Duração mínima da prestação do serviço 8 

horas. Delegado+ 50% dos prestadores de serviço deverão 

apresentar declaração de entidade publica referente a experiência 

na área de futebol. Despesas com transporte e alimentação 

correrão por conta da empresa prestadora do serviço. 

R$ 860,00 R$ 10.320,00 



17 12 Dia Coordenação de Futebol Casual. 4 (quatro) Gandulas, 1 

(um)Porteiro, 1 (um) marcador de gramado. Duração mínima da 

prestação do serviço 8 horas. Delegado+50% dos prestadores de 

serviços deverão apresentar declaração de entidade publica 

referente a experiência na área de futebol. Despesas com 

transporte e alimentação correrão por conta da empresa 

prestadora do serviço. 

R$ 250,00 R$ 3.000,00 

18 12 Dia Coordenação de Quadra Completa. 1 (um) delegado de partida 

para cumprimento do regularmentos, 1 (um) assistente de mesário. 

Regras da modalidade e inscrições, 2 (dois) Segurança. Duração 

mínima da prestação do serviços 8 horas . Delegado+50% dos 

prestadores de serviço deverão apresentar declaração de entidade 

publica referente a experiência na área da modalidade. Despesas 

com transporte e alimentação correrão por conta da empresa 

prestadora do serviço. 

R$ 210,00 R$ 2.520,00 

19 12 Dia Coordenação de Quadra Casual. 1(um) Delegado de Partida para 

cumprimento do regulamentos, regras da modalidade e inscrições, 

1(um) assistente de mesário. Duração mínima da prestação do 

serviço 8 horas. Delegado+50% dos prestadores de serviço deverão 

apressentar declaração de entidade publica referente a experiência 

na área da modalidade. Despesas com transporte e alimentação 

correrão por conta da empresa prestadora do serviço. 

R$ 90,00 R$ 1.080,00 



20 12 MÊS Organização Evento Recrutamento de atletas e formação de 

equipes, montagem de Regulamento, Tabela, Inscrições, Notas 

Oficiais, Boletins diários com resultados e acompanhamentos da 

classificação das equipes, Logística do Evento. Gerenciamento dos 

alojamento e Local dos jogos, Limpeza, Distribuição, Organização, 

Contagem de Cartões, Julgamento, Penalidades, Punições, 

premiação resultado do eventos bem como mobilização de 

arbitragem e documento pertinentes a realização das Partidas, 

viabilização de todo material para se realizar um jogo de cada 

equipes,fiscalização e providencia das condições esportivas de cada 

modalidade,condições esportivas de cada modalidade,estruturação 

das cerimonias de abertura e encerramento dos jogos, bem como 

realização e organização de reuniões ordinária e extraordinárias, 

conforme a licitante achar necessário. Despesas com transporte e 

alimentação correrão por conta da empresa prestadora do serviço. 

R$ 1.000,00 R$ 12.000,00 

21 12 Dia Asistente Técnico e Acompanhamento de jogos. 1 (Um) Técnico, 

ou 1 (um) assistente técnico, duração mínima de 8 horas de 

atividades, todos profissionais deverão possuir curso da modalidade 

esportiva modalidade referida ou liga filiada oou formação em 
R$ 75,00 R$ 900,00 

Educação 	Fisica, Com experiência comprovada de mais de 2 anos 

modalidade a contar do dia do evento, despesas com transporte e 

alimentação correrão por conta da empresa prestadora do serviço. 

TOTAL R$ 72.020,00 

Valor Total: R$72.020,00 ( Setenta e dois mil, vinte reais.) 



1.1- Descrição completa dos serviços: Conforme edital 

1.2- Prazo de validade da proposta conforme edital: 60 (sessenta ) dias 

1.3- Prazo de entrtaga: Conforme Edital 

1.4 Os preços propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, impostos, beneficios,tributos,contribuições, seguros e outros custos 

relacionados com a prestação dos serviços. 

Dados Bancários da proponente: 

Banco: 756 (SICOOB CREDESP) 

Agêcia:4097 

Conta Corrente: 11.729-3 

Titular: Mateus Lopes Gontijo 

Bom Despacho/MG, 02 de Abril de 2019. 

Mateus  

Representant 	gal 

MG-16-088.048 



vle  
ffinheira Éia Rute 

LIGA MUNICIPAL DE DESPORTOS DE BOM DESPACHO 

Certifirabn 
Conferido a 	 THAíS DANIELLE SILVA 	 por haver 

concluído o Curso Regional de Árbitro de Futebol, promovido pela Liga  MUNICIPAL DE DESPORTOS DE BOM DESPACHO 

	 sob a supervisão da Federação Mineira de Futebol. 
BOM DESPACHO, 04 DE AGOSTO DE 2013 

LOCAL-DAT 

Ntr 
Pr i ente da F.M.F. 

nstrutoAT Arbit residente da Liga 

s ente d 	omiss 0 Árbitro de Futebol rbitragem 

444444444444.44444 



• • 
Federação Mineira de Futebo 

Curso de Capacitação de Árbitros 

LIGAMUNICIPAL DE DESPORTOS DE BOM DESPACHO 

ROM1R JÚNIOR ALVES DA SIVA 
Conferido a 

por haver concluído o Curso Regional de Capacitação de Árbitro de Futebol, 

MUNICIPAL DE DESPORTOS DE BOM DESPACHO 
prornovido pela Liga 	  

sob a supervisão da Federação Mineira de Futebol 
BOM DESPACHO, 24 DE FEVEREIRO DE 2018 

Local e dat 

Castettar Modesto Guimarães Neto -Presidente da F 

Presidente da Liga 

Presidente d omissão de Arbitragem Árbitro de Futebot 	 '7) 



sob a supervisão da Federação Mineira de Futebol. 
.BOM DESPACHO, 24 DE FEVEREIRO DE 2018 

Federação Mineira de Futebo 
Curso de Capacitação de Árbitros, 

LIGAMUNICIPAL DE DESPORTOS DE BOM DESPACHO 

MÁRCIO ANTÔNIO NASCIMENTO 
Conferido a 	  

por haver concluído o Curso Regional de Capacitação de Árbitro de Futebot 

MUNICIPAL DE DESPORTOS DE BOM DESPACHO 
promovido pela Liga 	  

Casteilar Modesto Guimarães Neto - Pre; ente d 

e—/ 	 Presidente da Uga 	 slloc0  Pre, 
tragem 

Presidente Comissão de Arbitragem Árbitro de Futebol 



Conferido a 
MULLER ALVES DE SOUSA 

Federação Mineira de Futebo 
Curso de Capacitação de Árbitros 

LIGAMUNICIPAL DE DESPORTOS DE BOM DESPACHO 

por haver concluído o Curso Regional de Capacitação de Árbitro de Futebol, • 

- 	MUNICIPAL DE DESPORTOS DE BOM DESPACHO 
promovido pela Liga 	  

sob a supervisão da Federação Mineira de Futebol 

BOM DESPACHO: 24 DE FE EREIRO DE 2018 

Presidente da Liga 

e da Comissão de Arbitragem 	 Arbitro de Futebol. 

Castettar Modesto Guimarães Neto Presidente da FMF 



Castellar Modesto uirnarães Neto - Presidente da FMF 

Presiden da Comissão de Arbitragem 

-c74 Presidente da liga 

Arbitro de Futebol 

ragem 

e data 

Federação Mineira de Futebo 
Curso de Capacitação de Árbitros 

LIGAMUNICIPAL DE DESPORTOS DE BOM DESPACHO 

BRUNO RODR1GUES SANTOS 
Conferido a 

por haver concluído o Curso Regional de Capacitação de Árbitro de Futebol, 

MUNICIPAL DE DESPORTOS DE BOM DESPACHO 
promovido pela Liga 	  

sob a supervisão da Federação Mineira de Futebol. 
BOM DESPACHO, 24 DE FEVEREIRO DE 2018 



Conferido a 
IGOR JUNIOR SANTOS 

Federação Mineira de Futebo 
Curso de Capacitação de Árbitros 

LIGAMUNICIPAL DE DESPORTOS DE BOM DESPACHO 

por haver concluído O Curso Regional de Capacitação de Árbitro de Futebol, 

MUNICIPAL DE DESPORTOS DE BOM DESPACHO 
promovido pela Liga 	  

Árbitro de Futebol Presidente d Comissão de Arbitragem 

sob a supervisão da Federação Mineira de Futebol. 

BOM DESPACHO, 24 DE FEVEREIRO DE 2018 

cate data 

Presidente da Liga 

astellar Modesto Gu narães Neto - Pr dente F 



Federação Mineira de Futebol 
Curso de Capacitação de Árbitros 

LIGAPAIINICIPAL nF nFSPMETOS_DE-1301A-DESPACHO  

Conferido a  LUIZ CARLOS DA CRUZ  

por haver concluído o Curso Regional de Capacitação de Árbitro de Futebol, 

promovido pela Liga 
MUNICIPAL DE DESPORTOS DE BOM DESPACHO 

sob a supervisão da Federação Mineira de Futebol. 

BOM DESPACHO, 24 DE FEVEREIRO DE 2018 
acate dat 

Castellar Modesto Guimarães N 

Presidente da Liga 	 41100 

-c-
Ls's 

Presiden da Comissão de Arbitragem 	 Árbitro de Futebol 

cc 



Federação Mineira de Futebol 
Curso de Capacitação de Árbitros 

LIGA 	 MUNICIPAL DE DESPORTOS DE BOM DESPACHO 

TIAGO SABINO JÚNIOR  

por haver conélufdo o Curso Regional de Capacitação de Árbitro de Futebol, 

MUNICIPAL DE DESPORTOS DE BOM DESPACHO. 
promovido pela Liga 	  

, sob a supervisão dà Federação Mineira de Futebol. 

BOM DESPACHO, 27 DE FEVEREIRO DE 2016 
Local e data 

Conferido a 

Casteltar Modesto Guimarães Neto - Presidente da F 

Prfnenté da Comissão de Arbitragem 	 Arbitro de Futebol 



Federação Mineira de Futebo 
Curso de Capacitação de Árbitros 

Presidente da Liga 

LIGAMUNICIPAL DE DESPORTOS DE BOM DESPACHO 

ADRIANA. LIBÉRIA 
Conferido a 	  

por haver concluído o Curso Regional de Capacitação de Árbitro de Futebol, 

MUNICIPAL DE DESPORTOS DE BOM DESPACHO 
promovido pela Liga' 	  

sob a sUpervisào da Federação Mineira de Futebol 
BOM DESPACHO, 24 DE FEVEREIRO DE 2018 

Presiden 	a Comissão de Arbitragem 	 Árbitro de Futebol 

Jr 

çff 
ta c a 

Castellar Modesto Guimarães Neto - Presidente da FMF 

e, 

bitragem 



Federação Mineira de Futebo 
Curso de Capacitação.de  Árbitros 

LIGA  MUNICIPAL DE DESPORTOS DE BOM DESPACHO 

RAFAEL SARAIVA DE ALMEIDA 
Conferido a 	  

por haver concluído o Curso Regional de Capacitação de Árbitro de Futebol, 

MUNICIPAL.  DE DESPORTOS DE BOM DESPACHO 
promovido pela Liga 	  

sob a supervisão da Federação Mineira de Futebol. 
BOM DESPACHO, 24 DE FEVEREIRO DE 2018 

bragem 

Preside da Comissão de Arbitragem Árbitro de Futeboi 

Castellar Modesto Guimarães Neto - esidente a FMF 

Presidente da Liga 

o  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CONTRATO 055/2018 

Contrato de prestação de serviços, que entre si fazem, de um 
lado, como CONTRATANTE, o MUNICíPIO DE PAINS, e de 
outro, como CONTRATADO, a empresa MATEUS LOPES 
GONTIJO ME, de conformidade com as cláusulas 
estabelecidas abaixo: 

CLÁUSULA I - DAS PARTES E FUNDAMENTOS 

1.1- DA CONTRATANTE 
MUNICIPIO DE PAINS — MG, com sede à Praça Tonico Rabelo, n° 164, Centro — 
Pains/MG, CEP: 35.582-000, tel. (037) 3323-1285, inscrito no CNPJ sob n° 
20.920.575/0001-30, neste ato representado pelo Sr. Marco Aurélio Rabelo Gomes, 
Prefeito Municipal, brasileiro, CPF n° 621.100.206-87, residente e domiciliado nesta 
Cidade. 

1.2 - DA CONTRATADA 
MATEUS LOPES GONTIJO ME, inscrita no CNPJ sob n.° 29.171.935/0001-12, com sede 
na Rua Antonio Juca, n° 150, Bairro Jardim dos Anjos, Bom Despacho — MG, CEP: 
35.570-000, neste ato representada pelo Sr. Mateus Lopes Gontijo, portador da Carteira 
de Identidade n.° MG- 16.088.048 e inscrito no CPF sob o n.° 101.726.816-93.. 

1.3- DOS FUNDAMENTOS 
A presente contratação decorre do Processo Administrativo N° 171/2018, Pregão 
Presencial n°066/2018 conforme dispõe a Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

CLAUSULA II - DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a contratação de serviços de arbitragem para 
realização dos jogos do campeonato de futebol amador a se realizar no município de 
Pains — MG. Sendo os itens 1 e 2, conforme abaixo: 

Item 1: Serviço de arbitragem de futebol principal, aspirante, com auxiliares, 
conforme descrição abaixo: 

Serão aproximadamente 60 jogos, sendo o campeonato dividido em duas 
categorias: "aspirantes" e "titulares"; 
Serão aproximadamente 30 jogos pela categoria de "aspirantes" e 30 jogos pel 
categoria de "titulares"; 
Duração aproximada de 04 meses de campeonato; 
A empresa vencedora deverá dispor a cada jogo uma equipe composta por: 01 juiz 
principal, 02 bandeirinhas; 
Os jogos serão realizados aos sábados e domingos, no turno vespertino, nas duas 
categorias, conforme calendário a ser elaborado pela Secretaria Municipal de 
Esportes do Município de Pains — MG; 

Praça Tonico Rabelo, no. 164— Centro — CEP: 35.582-000 — Pauis — MG 
Telefone: (37) 3323-1313 — Telefax: (37) 3323-1018 
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O deslocamento da equipe de arbitragem ficará a cargo da empresa vencedora, 
devendo arcar com as despesas de hospedagem e alimentação, bem como outras 
despesas que possam vir a surgir no decorrer do campeonato; 
A equipe de arbitragem da empresa vencedora, deverá estar no local dos jogos 
com no mínimo 30 minutos de antecedência de cada partida. 

Item 2: Serviço de arbitragem principal com auxiliares, onde o juiz principal faça 
parte do quadro da Federação Mineira de Futebol ( F.M.F), para atuar em 04 partidas 
da categoria "titulares", em jogos a serem definidos pela Secretaria Municipal de 
Esportes do município de Pains/MG. 

CLÁUSULA III - DA VIGÊNCIA, DO VALOR E DO PAGAMENTO 

3.1- DA VIGÊNCIA 

A vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura. 

3.2 - DO VALOR 

O valor total do presente Contrato é de R$ 27.540,00 (Vinte e sete mil quinhentos e 
quarenta reais), sendo no item 1 o valor total de R$ 23.940,00 (Vinte e três mil novecentos 
quarenta reais) ficando o valor de R$ 399,00 (Trezentos e noventa e nove reais) para 
cada jogo, e o item 2 o valor total de 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) ficando o valor 
de R$ 900,00 (Novecentos reais) para cada jogo. 

3.3- DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado a vista em até 10 (dez) dias após o recebimento da nota fiscal, 
tendo comprovada a prestação de serviços. 
Em caso de desistência de alguma equipe, será efetuado o pagamento somente pelos jogos 
realizados. 

CLÁUSULA IV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A despesa resultante deste contrato, correrá por conta da seguinte DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: N° 02.06.01.27.812.0012.2122.3.3.90.39.00/692. 

CLÁUSULA V - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1- Responsabilizar-se-á pela execução do objeto especificado no presente contrato. Ae 
5.2 - Responsabilizar-se-á pela prestação dos serviços especificados no presente 
contrato, na forma e nas condições determinadas pela Administração Municipal. 
5.3 - Responsabilizar-se-á por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com 
pessoal de sua contratação, necessários à execução do objeto contratual, inclusive 

Praça Tonieo Rabelo, n°. 164 - Centro - CEP:  
Telefone: (37) 3323-1313 - Telefax: (37) 3323-1018 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

encargos relativos à legislação trabalhista, tributária e quaisquer outros decorrentes dos 
serviços constantes do presente contrato. 
5.4 — Responsabilizar-se pelo deslocamento de sua equipe, devendo também arcar com 
as despesas de hospedagem e alimentação, bem como outras despesas que possam vir 
a surgir no decorrer do campeonato. 
5.5- A equipe de arbitragem da empresa vencedora, deverá estar no local dos jogos com 
no mínimo 30 minutos de antecedência de cada partida. 
5.6- Informar a contratada em até 48 (quarenta e oito) horas antes de cada rodada, o 
nome dos integrantes de arbitragem, ficando assegurado a cotratada o direito de aceitar 
ou vetar a arbitragem indicada. 

CLÁUSULA VI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1 - Efetuar pagamento à contratada no prazo e forma estipulados neste contrato, 
mediante a entrega do recibo, de conformidade com as autorizações expedidas pelo 
Executivo Municipal. 
6.2 - Publicar o extrato deste contrato. 
6.3- Informar a contratada o dia e horário de cada partida. 

CLÁUSULA VII - DAS MODIFICAÇÕES E/OU ALTERAÇÕES 

Qualquer modificação de forma ou quantidade (acréscimos ou redução) dos serviços, 
objeto deste contrato, poderá ser determinada pela contratante mediante assinatura de 
Termos Aditivos, observadas as normas legais vigentes. 

CLÁUSULA VIII - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

8.1- Compete à Secretaria Municipal de Esportes, receber e atestar as faturas (notas 
fiscais) emitidas pela mesma e zelar pelo fiel cumprimento deste contrato. 

8.2- A fiscalização do presente contrato será realizada pela Secretaria Municipal de 
Esportes 

CLÁUSULA IX - DAS PENALIDADES 

9.1- O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a 
inadimplência do Contratado, ficando ao mesmo, garantida defesa prévia, sujeito às 
seguintes penalidades: 
I - Advertência; 

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, devidamente atualizado pelo 
índice Geral de Preços de Mercado - IGPM/FGV; 
Suspensão temporária de participação em licitação com o Município de Pains pelo 
prazo de 02 (dois) anos; 
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
na forma prevista no Inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93, além do encaminhamento 
ao Ministério Público para aplicação das sanções criminais previstas nos artigos 89 

Praça Tonico Rabelo, n°. 164— Centro — 	: 35.58 1- 00 — Pains — MG j
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS 
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a 99 da referida Lei, salvo superveniência comprovada de motivo de força maior, 
desde que àdeito pelo Município. 

CLÁUSULA X - DA RESCISÃO 

10.1- A rescisão do presente contrato poderá ser: 
10.1.1- Determinada, por ato motivado da Administração, após processo regular, 

assegurado o contraditório e ampla defesa, nos caaos do artigo 78, I, XII e XVII e 
parágrafo único da Lei 8.666193; 

10.1.2- amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração; 

10.1.3-judicial, nos termos da legislação; 
10.2- No Caso de rescisão do Contrato, ficará suspenso o pagamento ao contratado até 

que se apurem eventuais perdas e danos. 

CLÁUSULA XI - DO ,FORO 

Fita eleito o Foro da Comarca de Arcos para dirimir Ouaisquer dúvidas referentes à este 
Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais especial que seja. 
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam .a presente instrumento, na 
presença das testemunhas abaixb, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só 
efeito. 

pains, 08 de agosto de2018. 



 

outliCip 

(Prefeitura Municipal de Luz 
Secretaria Municipal de Administração 

ATA Ne 014/2019 

EDITAL CREDENCIAMENTO N 003/2019 

Credenciamento: Empresa MATEUS LOPES GONTIJO -ME, inscrita no CNPJ: 29.171.935/0001-12 

Aos tres dias do mês de Maio de dois mil e dezenove, às quatorze horas na sala de licitações da 

Prefeitura de Luz, reuniram-se a CPL nomeados pelo Decreto n° 2.644/2019 de 22.03.19, para 

análise da documentação referente ao CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE ARBITRA-

GEM DESPORTIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS EVENTOS PROGRAMADOS PARA O ANO 

DE 2019, QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO 

MUNICÍPIO DE LUZ - MG. Tipo: Credenciamento para serviços de arbitragem. Aberta a sessão, a 

Presidente apresentou aos demais membros da CPL, a documentação protocolada pela empresa 

MATEUS LOPES GONTIJO ME, inscrita no CNPJ: 29.171.935/0001-12 , através de sua represen-

tante legal Sr Mateus Lopes Gontijo, qual encaminhou toda a documentação solicitada no Edital 

de Credenciamento n2  003/2018 sob protocolo 101.367 de 26.04.2019, antecipadamente. Con-

forme previsto no edital de Credenciamento 112  003/2019, a documentação foi protocolada e os 

documentos foram visados por todos os membros da CPL e diante da conformidade com o edital 

em seu item 7 "b", a CPL, decide pelo CREDENCIAMENTO da empresa MATEUS LOPES GONTIJO 

ME. Ressalta a ausência da solicitante na sessão. A CPL vai encaminhar o processo para aprecia-

ção da Procuradoria Jurídica do Município, posteriormente autoridade competente para homolo-

gação da decisão da mesma e também a formalização do processo de inexigibilidade para contra-

tação. Nada mais havendo a ser tratada, a presente reunião foi encerrada, foi digitada a presente 

ata, que lida e se achada conforme segue, será assinada por mim e demais presentes. 

àh:OL",> 
Vanusa Cán 	de Oliveira Brito 

Presidente da CPL 

)0/ EQUIPE 

Higor  

DE APOIO: 

Gon 	hal 

Sa crki.L.,tit  çaPelí•a2Costa 

   

   

   

   

Marina Aparef), 	Imelda Ventura 

 

Diego Silva Abreu 
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