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Secretaria de Planejamento e Fazenda 
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PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS: N.º 249/2022 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 133/2022 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR POR ITEM 
 

A Prefeitura Municipal de Caratinga, com sede à Rua Raul Soares, 171, 1º Andar, Centro, 
Caratinga, Estado de Minas Gerais, através do Pregoeiro, faz saber a todos, que se acha 
aberto o presente ADENDO AO EDITAL, conforme o que se segue: 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA COMPETIÇÕES 
ESPORTIVA, ORGANIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICÍPIO OU EM 
PARCERIA COM ENTIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO. 
 
1. - DAS ALTERAÇÕES DO EDITAL – RETIFICA-SE: 
 
1.1 - DATA, HORÁRIOS E LOCAL PARA OS PROCEDIMENTOS: 
 
LOCAL: Rua Raul Soares, nº 171, 1º Andar, Centro, Caratinga / MG 

APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES:  

Dia 27 de janeiro de 2023 das 09:00min  

ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL: 

Dia 27 de janeiro de 2023 às 09h05min 

 
 
1.2 – PLANILHA CONTIDA NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Cota Exclusiva (itens em que não se alcance o valor de até R$ 80.000,00) exclusiva para 
as empresas enquadradas como Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, 
inclusive Microempreendedores Individuais – MEI, nos termos da Lei Complementar n. º 
147/2014. 
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT 

1 

Arbitragem para futebol de campo (jogos de base), sendo 
01 árbitro, 02 auxiliares e 01 delegado de partida (maiores 
de 18 anos) para jogos no município de Caratinga (partidas 
de 50 minutos mais acréscimos). Os árbitros deverão possuir 
curso de reciclagem (capacitação técnica) de arbitragem 
para futebol de campo realizado no período de até 01 (um) 
ano. 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 

mailto:compras@caratinga.mg.gov.br
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2 

Arbitragem para atletismo, sendo 02 coordenadores técnicos 
e 10 fiscais de pista, para evento no 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. 

EQ/Dia 6 

3 

Arbitragem para natação, sendo 01 coordenador técnico e 
04 fiscais de raia, para evento no 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. 

EQ/Dia 4 

4 

Arbitragem para ciclismo, sendo 01 coordenador técnico e 
04 fiscais de percurso, para evento no 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. 

EQ/Dia 4 

5 

Arbitragem para queimada, peteca, vôlei de areia e futevôlei 
sendo 02 árbitros e 01 anotador, para jogos no 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. 

EQ/Dia 20 

6 

Arbitragem para dama e xadrez, sendo 01 coordenador 
técnico e 01 fiscal, com disponibilização de 20 (vinte) jogos 
completos (tapetes e peças) e relógios analógicos no caso 
especifico do Xadrez, para evento no 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. 

EQ/Dia 4 

7 

Serviço de cronometragem eletrônica (Photofinish) para a 
modalidade Atletismo (provas de pista) com equipe 
operacional e números de peito personalizados inclusos para 
evento realizado no município de Caratinga. 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. 

EQ/Dia 4 

mailto:compras@caratinga.mg.gov.br
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8 

Serviço de cronometragem eletrônica (Photofinish) para a 
modalidade Atletismo (corrida de rua ou ciclismo) com 
equipe operacional e números de peito personalizados 
inclusos para evento realizado no município de Caratinga. 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. 

EQ/Dia 4 

9 

Arbitragem para Jiu Jitsu sendo 01 coordenador técnico e 04 
fiscais de luta, além de equipamento eletrônico, para evento 
no 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. 

EQ/Dia 2 

10 

Arbitragem para tênis de mesa, sendo 03 árbitros para 
evento no município de Caratinga, com disponibilização de 
03 mesas completas (suporte e redes) 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.  

EQ/Dia 2 

11 

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 
quintas-feiras a domingos. 

Mês 1 

 
 

COTA PRINCIPAL (75%) - (Fração dos itens com valor estimado superior a R$ 
80.000,00) AMPLA PARTICIPAÇÃO - qualquer empresa, sem distinção de porte ou 
constituição jurídica, pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação. 
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT 

12 

Arbitragem para futebol de campo, sendo 01 árbitro, 02 
auxiliares e 01 delegado de partida (maiores de 18 anos) 
para jogos nos distritos de Caratinga, (partidas de 90 
minutos mais acréscimos). Os árbitros deverão possuir curso 
de reciclagem (capacitação técnica) de arbitragem para 
futebol de campo realizado no período de até 01 (um) ano. 
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 

mailto:compras@caratinga.mg.gov.br
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13 

Arbitragem para futebol de campo, sendo 01 arbitro, 02 
auxiliares e 01 delegado de partida (maiores de 18 anos) 
para jogos na sede do município de Caratinga (partidas de 
90 minutos mais acréscimos). Os árbitros deverão possuir 
curso de reciclagem (capacitação técnica) de arbitragem 
para futebol de campo realizado no período de até 01 (um) 
ano. 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 

14 

Arbitragem para futsal, futebol society, voleibol, handebol e 
basquetebol, sendo 02 árbitros e 01 anotador, para jogos no 
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 225 

 
 

COTA RESERVA (25%) – Fração dos itens com valor estimado superior a R$ 80.000,00) 
EXCLUSIVA para as empresas enquadradas como Microempresa – ME e Empresa de 
Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedores Individuais – MEI, nos termos da Lei 
Complementar n. º 147/2014. 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT 

15 

Arbitragem para futebol de campo, sendo 01 árbitro, 02 
auxiliares e 01 delegado de partida (maiores de 18 anos) 
para jogos nos distritos de Caratinga, (partidas de 90 
minutos mais acréscimos). Os árbitros deverão possuir curso 
de reciclagem (capacitação técnica) de arbitragem para 
futebol de campo realizado no período de até 01 (um) ano. 
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 63 

16 

Arbitragem para futebol de campo, sendo 01 arbitro, 02 
auxiliares e 01 delegado de partida (maiores de 18 anos) 
para jogos na sede do município de Caratinga (partidas de 
90 minutos mais acréscimos). Os árbitros deverão possuir 
curso de reciclagem (capacitação técnica) de arbitragem 
para futebol de campo realizado no período de até 01 (um) 
ano. 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 63 

17 

Arbitragem para futsal, futebol society, voleibol, handebol e 
basquetebol, sendo 02 árbitros e 01 anotador, para jogos no 
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 75 
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1.3 – PLANILHA CONTIDA NO ANEXO II –MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 
Cota Exclusiva (itens em que não se alcance o valor de até R$ 80.000,00) exclusiva para as empresas 
enquadradas como Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedores 
Individuais – MEI, nos termos da Lei Complementar n. º 147/2014. 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

1 

Arbitragem para futebol de campo (jogos de base), sendo 
01 árbitro, 02 auxiliares e 01 delegado de partida 
(maiores de 18 anos) para jogos no município de 
Caratinga (partidas de 50 minutos mais acréscimos). Os 
árbitros deverão possuir curso de reciclagem (capacitação 
técnica) de arbitragem para futebol de campo realizado 
no período de até 01 (um) ano. 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   

2 

Arbitragem para atletismo, sendo 02 coordenadores 
técnicos e 10 fiscais de pista, para evento no 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. 

EQ/Dia 6   

3 

Arbitragem para natação, sendo 01 coordenador técnico e 
04 fiscais de raia, para evento no 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. 

EQ/Dia 4   

4 

Arbitragem para ciclismo, sendo 01 coordenador técnico e 
04 fiscais de percurso, para evento no 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. 

EQ/Dia 4   

5 

Arbitragem para queimada, peteca, vôlei de areia e 
futevôlei sendo 02 árbitros e 01 anotador, para jogos no 
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. 

EQ/Dia 20   

mailto:compras@caratinga.mg.gov.br
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6 

Arbitragem para dama e xadrez, sendo 01 coordenador 
técnico e 01 fiscal, com disponibilização de 20 (vinte) 
jogos completos (tapetes e peças) e relógios analógicos 
no caso especifico do Xadrez, para evento no 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. 

EQ/Dia 4   

7 

Serviço de cronometragem eletrônica (Photofinish) para a 
modalidade Atletismo (provas de pista) com equipe 
operacional e números de peito personalizados inclusos 
para evento realizado no município de Caratinga. 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. 

EQ/Dia 4   

8 

Serviço de cronometragem eletrônica (Photofinish) para a 
modalidade Atletismo (corrida de rua ou ciclismo) com 
equipe operacional e números de peito personalizados 
inclusos para evento realizado no município de Caratinga. 
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. 

EQ/Dia 4   

9 

Arbitragem para Jiu Jitsu sendo 01 coordenador técnico e 
04 fiscais de luta, além de equipamento eletrônico, para 
evento no 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. 

EQ/Dia 2   

10 

Arbitragem para tênis de mesa, sendo 03 árbitros para 
evento no município de Caratinga, com disponibilização 
de 03 mesas completas (suporte e redes) 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.  

EQ/Dia 2   

11 

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 quintas-feiras a domingos. 

Mês 1   

VALOR TOTAL  

 
 
COTA PRINCIPAL (75%) - (Fração dos itens com valor estimado superior a R$ 80.000,00) AMPLA 
PARTICIPAÇÃO - qualquer empresa, sem distinção de porte ou constituição jurídica, pertencentes ao ramo 
de atividade relacionado ao objeto da licitação. 

mailto:compras@caratinga.mg.gov.br
http://www.caratinga.mg.gov.br/


 

 
PODER EXECUTIVO 

Secretaria de Planejamento e Fazenda 
Superintendência de Contratos e Licitações 

 

Endereço: Rua Raul Soares, nº 171, Centro – CEP: 35300-024 - Caratinga-MG 
E-mail: compras@caratinga.mg.gov.br  | site: www.caratinga.mg.gov.br      

 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

UNID. QUANT 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

12 

Arbitragem para futebol de campo, sendo 01 árbitro, 02 
auxiliares e 01 delegado de partida (maiores de 18 anos) 
para jogos nos distritos de Caratinga, (partidas de 90 
minutos mais acréscimos). Os árbitros deverão possuir 
curso de reciclagem (capacitação técnica) de arbitragem 
para futebol de campo realizado no período de até 01 
(um) ano. 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   

13 

Arbitragem para futebol de campo, sendo 01 arbitro, 02 
auxiliares e 01 delegado de partida (maiores de 18 anos) 
para jogos na sede do município de Caratinga (partidas 
de 90 minutos mais acréscimos). Os árbitros deverão 
possuir curso de reciclagem (capacitação técnica) de 
arbitragem para futebol de campo realizado no período 
de até 01 (um) ano. 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   

14 

Arbitragem para futsal, futebol society, voleibol, handebol 
e basquetebol, sendo 02 árbitros e 01 anotador, para 
jogos no 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 225   

VALOR TOTAL  

 
 
COTA RESERVA (25%) – Fração dos itens com valor estimado superior a R$ 80.000,00) EXCLUSIVA para 
as empresas enquadradas como Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, inclusive 
Microempreendedores Individuais – MEI, nos termos da Lei Complementar n. º 147/2014. 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

15 

Arbitragem para futebol de campo, sendo 01 árbitro, 02 
auxiliares e 01 delegado de partida (maiores de 18 anos) 
para jogos nos distritos de Caratinga, (partidas de 90 
minutos mais acréscimos). Os árbitros deverão possuir 
curso de reciclagem (capacitação técnica) de arbitragem 
para futebol de campo realizado no período de até 01 
(um) ano. 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 63   
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16 

Arbitragem para futebol de campo, sendo 01 arbitro, 02 
auxiliares e 01 delegado de partida (maiores de 18 anos) 
para jogos na sede do município de Caratinga (partidas 
de 90 minutos mais acréscimos). Os árbitros deverão 
possuir curso de reciclagem (capacitação técnica) de 
arbitragem para futebol de campo realizado no período 
de até 01 (um) ano. 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 63   

17 

Arbitragem para futsal, futebol society, voleibol, handebol 
e basquetebol, sendo 02 árbitros e 01 anotador, para 
jogos no 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 75   

VALOR TOTAL  

 
 
O presente Adendo passa a fazer parte integrante do Edital, ficando ratificadas todas as 
demais Cláusulas e Condições e seus Anexos, que não colidirem com as expressas na 
presente alteração. 
 
 
Caratinga/MG, 12 de janeiro de 2023. 

 
 
 

Bruno César Veríssimo Gomes 
Pregoeiro 
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