
 

  
  Prefeitura Municipal de Caratinga 
                                             Estado de Minas Gerais 

 

 

 

Rua Raul Soares, 171, 1º andar, Centro, Caratinga MG 1 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

PLANILHA FINAL  (Contratação de empresa para prestação de serviços de arbitragem, necessários à realização de futuros eventos promovidos ou apoiados pela 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.) 

Processo 186/2020 - Pregão 101/2020. 

  

LOTE ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QUANT 
UNITÁRIO 
LICITADO 

DATA / VR 
REEQUIL. 

DATA / VR 
REEQUIL. 

DATA / VR 
REEQUIL. 

DATA / VR 
REEQUIL. 

FORNECEDOR 

1 6 

Arbitragem para natação, sendo 01 
coordenador técnico e 04 fiscais de raia, para 
evento na sede do município de Caratinga, 
sendo os árbitros graduados no curso de 
Educação Física ou pertencentes à federação 
estadual especifica da modalidade. O 
deslocamento da equipe de arbitragem, a 
hospedagem e a alimentação serão por conta 
da empresa contratada e fornecer todo material 

necessário para a execução do serviço. 

  ExD 4,00 520,0000     Quality Promoções Eireli 

1 8 

Arbitragem para peteca, vôlei de praia e 
futevôlei sendo 01 árbitro e 01 anotador (por 
jogo), para jogos na sede do município de 
Caratinga, sendo os árbitros graduados no 
curso de Educação Física ou pertencentes à 
federação estadual especifica da modalidade. 
O deslocamento da equipe de arbitragem, a 
hospedagem e a alimentação serão por conta 
da empresa contratada e fornecer todo material 
necessário para a execução do serviço. 

  ExD 10,00 90,0000     Quality Promoções Eireli 

1 13 

Arbitragem para tênis de campo, sendo 01 
arbitro e 01 auxiliar para atuar em evento na 
sede do município de Caratinga, sendo os 
árbitros graduados no curso de Educação 
Física ou pertencentes à federação estadual 
especifica da modalidade. O deslocamento da 
equipe de arbitragem, a hospedagem e a 
alimentação serão por conta da empresa 
contratada e fornecer todo material necessário 
para a execução do serviço. 

  ExD 4,00 589,0000     Quality Promoções Eireli 
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1 1 

Arbitragem para futebol de campo, sendo 01 
árbitro, 02 auxiliares e 01 anotador (por jogo) 
para jogos nos distritos de Caratinga, (partidas 
de 90 minutos mais acréscimos). O 
deslocamento da equipe de arbitragem, a 
hospedagem e a alimentação serão por conta 
da empresa contratada e fornecer todo material 
necessário para a execução do serviço. 

  JG 173,00 375,0000     Atenas Eventos Esportivos Ltda - ME 

1 2 

Arbitragem para futebol de campo, sendo 01 
arbitro, 02 auxiliares e 01 anotador (por jogo) 
para jogos na sede do município de Caratinga 
(partidas de 90 minutos mais acréscimos). O 
deslocamento da equipe de arbitragem, a 
hospedagem e a alimentação serão por conta 
da empresa contratada e fornecer todo material 
necessário para a execução do serviço. 

  JG 187,00 340,0000     Atenas Eventos Esportivos Ltda - ME 

1 3 

Arbitragem para futebol de campo, sendo 01 
arbitro, 02 auxiliares e 01 anotador (por jogo) 
para jogos na sede do município de Caratinga 
(partidas de 50 minutos mais acréscimos). O 
deslocamento da equipe de arbitragem, a 
hospedagem e a alimentação serão por conta 
da empresa contratada e fornecer todo material 
necessário para a execução do serviço. 

  JG 100,00 155,0000     Atenas Eventos Esportivos Ltda - ME 

1 4 

Arbitragem para futsal, voleibol, handebol, 
queimada e basquetebol, sendo 02 árbitros e 
01 anotador (por jogo), para jogos na sede do 
município de Caratinga, sendo os árbitros 
graduados no curso de Educação Física ou 
pertencentes à federação estadual especifica 
das modalidades. O deslocamento da equipe 
de arbitragem, a hospedagem e a alimentação 
serão por conta da empresa contratada e 
fornecer todo material necessário para a 
execução do serviço. 

  JG 300,00 90,0000     Atenas Eventos Esportivos Ltda - ME 

1 5 

Arbitragem para atletismo, sendo 02 
coordenadores técnicos e 12 fiscais que 
atuarão em provas de pista e campo, por dia de 
competição, para evento na sede do município 
de Caratinga, sendo os árbitros graduados no 
curso de Educação Física ou pertencentes à 
federação estadual especifica da modalidade. 
O deslocamento da equipe de arbitragem, a 
hospedagem e a alimentação serão por conta 
da empresa contratada e fornecer todo material 
necessário para a execução do serviço. 

  ExD 4,00 1.655,0000     Atenas Eventos Esportivos Ltda - ME 
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1 7 

Arbitragem para ciclismo, sendo 01 
coordenador técnico e 05 fiscais de percurso, 
para evento na sede do município de 
Caratinga, sendo os árbitros graduados no 
curso de Educação Física ou pertencentes à 
federação estadual especifica da modalidade. 
O deslocamento da equipe de arbitragem, a 
hospedagem e a alimentação serão por conta 
da empresa contratada e fornecer todo material 
necessário para a execução do serviço 

  ExD 4,00 625,0000     Atenas Eventos Esportivos Ltda - ME 

1 9 

Arbitragem para xadrez, sendo 01 coordenador 
técnico e 01 fiscal, com disponibilização de 20 
(vinte) jogos completos de xadrez incluindo 
relógio, tapetes e peças, para evento na sede 
do município de Caratinga, sendo os árbitros 
graduados no curso de Educação Física ou 
pertencentes à federação estadual especifica 
da modalidade. O deslocamento da equipe de 
arbitragem, a hospedagem e a alimentação 
serão por conta da empresa contratada e 
fornecer todo material necessário para a 
execução do serviço. 

  ExD 4,00 740,0000     Atenas Eventos Esportivos Ltda - ME 

1 10 

Arbitragem para dama, sendo 01 coordenador 
técnico e 01 fiscal para evento na sede do 
município de Caratinga, com disponibilização 
de 20 (vinte) jogos completos, sendo os 
árbitros graduados no curso de Educação 
Física ou pertencentes à federação estadual 
especifica da modalidade. O deslocamento da 
equipe de arbitragem, a hospedagem e a 
alimentação serão por conta da empresa 
contratada e fornecer todo material necessário 
para a execução do serviço. 

  ExD 4,00 399,0000     Atenas Eventos Esportivos Ltda - ME 

1 11 

Arbitragem para Tae Kwondo sendo 01 
coordenadores técnicos e 12 árbitros de luta e 
protetores eletrônicos (03 pares de coletes 
(tórax) eletrônicos para evento em dia único na 
sede do município de Caratinga, sendo os 
árbitros graduados no curso de Educação 
Física ou pertencentes à federação estadual 
especifica da modalidade. O deslocamento da 
equipe de arbitragem, a hospedagem e a 
alimentação serão por conta da empresa 
contratada e fornecer todo material necessário 
para a execução do serviço. 

  ExD 4,00 2.699,0000     Atenas Eventos Esportivos Ltda - ME 



 

  
  Prefeitura Municipal de Caratinga 
                                             Estado de Minas Gerais 

 

 

 

Rua Raul Soares, 171, 1º andar, Centro, Caratinga MG 4 

1 12 

Arbitragem para Jiu Jitsu, sendo 01 
coordenador técnico e 06 árbitros de luta, para 
evento na sede do município de Caratinga, 
sendo os árbitros graduados no curso de 
Educação Física ou pertencentes à federação 
estadual especifica da modalidade. O 
deslocamento da equipe de arbitragem, a 
hospedagem e a alimentação serão por conta 
da empresa contratada e fornecer todo material 
necessário para a execução do serviço. 

  ExD 4,00 2.660,0000     Atenas Eventos Esportivos Ltda - ME 

1 14 

Arbitragem para tênis de mesa, sendo 03 
árbitros para evento em dia único na sede do 
município de Caratinga, com disponibilização 
de 03 mesas completas da modalidade, sendo 
os árbitros graduados no curso de Educação 
Física ou pertencentes à federação estadual 
especifica da modalidade. O deslocamento da 
equipe de arbitragem, a hospedagem e a 
alimentação serão por conta da empresa 
contratada e fornecer todo material necessário 
para a execução do serviço. 

  ExD 4,00 990,0000     Atenas Eventos Esportivos Ltda - ME 

1 15 

Arbitragem para skate, sendo 01 coordenador 
técnico e 2 árbitros para evento em dia único 
na sede do município de Caratinga, sendo os 
árbitros graduados no curso de Educação 
Física ou pertencentes à federação estadual 
especifica da modalidade. O deslocamento da 
equipe de arbitragem, a hospedagem e a 
alimentação serão por conta da empresa 
contratada e fornecer todo material necessário 
para a execução do serviço. 

  ExD 4,00 3.925,0000     Atenas Eventos Esportivos Ltda - ME 

1 16 

Representante de quadra para atuar nos Jogos 
Estudantis de Caratinga, como fiscal de quadra 
pelo período de 30 dias, com carga horária de 
40 horas semanais distribuídas de quartas-
feiras a domingos. O deslocamento, a 
hospedagem e a alimentação serão por conta 
da empresa contratada. 

  MÊS 1,00 1.940,0000     Atenas Eventos Esportivos Ltda - ME 

1 17 

Serviço de cronometragem eletrônica 
(Photofinish) para a modalidade Atletismo 
(provas de pista), e 01 (um) operador de 
(Photofinish), por dia de competição. O 
deslocamento da equipe de arbitragem, a 
hospedagem e a alimentação serão por conta 
da empresa contratada e fornecer todo material 
necessário para a execução do serviço. 

  ExD 4,00 810,0000     Atenas Eventos Esportivos Ltda - ME 
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1 18 

Serviço de cronometragem eletrônica de 
corrida de rua de 5km, 10km e 21 km, para até 
2.000 pessoas, contendo:  a) Sistema de 
cronometragem eletrônica com chip fornecido;  
b) Sistema de gestão de inscrições e 
resultados com classificação por categorias 
diversas;  c) Emissão de relatórios de 
resultado imediatamente após o término da 
corrida;  d) Fornecimento de envelope 
etiquetado com o nome do atleta, com 
numeração com arte personalizada e o chip;  e) 
Cronômetro digital;  f) Dois pontos de controle 
digitais O deslocamento da equipe de 
arbitragem, a hospedagem e a alimentação 
serão por conta da empresa contratada e 
fornecer todo material necessário para a 
execução do serviço.  

  ExD 2,00 1.610,0000     Atenas Eventos Esportivos Ltda - ME 

 

 

FORNECEDOR CNPJ ENDEREÇO TELEFONE 
 

Quality Promoções Eireli 31.119.437/0001-72 Lamartine 77   Esplanada Caratinga 33 3322 4418 

Atenas Eventos Esportivos Ltda - ME 20.218.914/0001-30 Cometa 571 Fundos Sion João Monlevade   

 

CONTRATO 
INÍCIO VENCIMENTO 

  

 
 

 


