
ANEXO VI 

“MODELO DE PROPOSTA” 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

Ao, 

Excelentíssimo Senhor, 

Prefeito Municipal de Três de Maio 

 

Apresentamos abaixo nossa proposta para prestação de serviços de arbitragem de jogos de 

campeonatos promovidos pelo Departamento de Esportes da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Esporte, deste Município, declarando que estamos de acordo com as condições do PREGÃO PRESENCIAL 

No 043/2018, bem como com as Leis no 10.520/2002, no 8.666/93 e Decretos Federais nos 3.697/2000, 

3.555/2002 e 5.504/2005. 

Item    Quant. Unidade Produto 

R$  

Unitário 

R$ 

Total 

1 04 Jogo 

Competição: TORNEIO DE VOLEIBOL DE MÃES 

Serviço de arbitragem para jogos de voleibol feminino, com no 

mínimo 3 (três) árbitros e 1 (um) mesário, sendo que pelo menos 

dois árbitros deverão ser professores de educação física ou ter 

certificado ou diploma de formação de arbitragem. Os jogos 

acontecerão no Ginásio do Colégio Dom Hermeto. Período: de 20 de 

agosto a 15 de outubro de 2018 

  

2 04 Jogo 

Competição: CAMPEONATO MUNICIPAL E REG. VOLEIBOL 

Serviço de arbitragem para jogos de voleibol feminino livre, com no 

mínimo 3 (três) árbitros e 1 (um) mesário, sendo que pelo menos 

dois árbitros deverão ser professores de educação física ou ter 

certificado ou diploma de formação de arbitragem. Os jogos 

acontecerão no Ginásio do Colégio Dom Hermeto. 

Período: de 20 de agosto a 15 de outubro de 2018 

  

3 36 Jogo 

Competição: CAMPEONATO GAROTO/GAROTA DE FUTSAL 

Serviço de arbitragem para jogos com período reduzido de futsal de 

categorias de base masculino e feminino, com no mínimo 3 (três) 

árbitros e 1 (um) mesário, sendo que pelo menos dois árbitros 

deverão ser professores de educação física ou ter certificado ou 

  



diploma de formação de arbitragem. Os jogos acontecerão no 

Ginásio do Colégio Dom Hermeto. 

Período: de 05 de setembro a 30 de outubro de 2018 

4 13 Jogo 

Competição: CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 

CAMPO 

Serviço de arbitragem para jogos de futebol de campo masculino, 

com 1 (um) árbitro, 2 (dois) bandeiras e 1 (um) mesário, sendo que 

pelo menos um dos componentes deverá ser professor de educação 

física ou ter certificado ou diploma de formação de arbitragem. Os 

jogos acontecerão nos Estádios Estrelão do Botafogo e Reinoldo 

Selzler do Oriental. 

Período: de 10 de novembro de 2018 a 31 de março de 2019 

  

5 50 Jogo 

Competição: JOGOS ESTUDANTIS 

Serviço de arbitragem para jogos com período reduzido de voleibol, 

xadrez, atletismo, caçador, categorias de base masculino e feminino, 

com 2 (dois) árbitros e 1 (um) mesário, sendo que pelo um dos 

árbitros deverá ser professor de educação física ou ter certificado ou 

diploma de formação de arbitragem. Os jogos acontecerão no 

Ginásio do Colégio Dom Hermeto e Cardeal Pacelli. 

Período: de 20 de agosto a 05 de setembro de 2018 

  

6 24 Jogo 

Competição: CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SETE  

Serviço de arbitragem para jogos de futebol sete, com no mínimo 3 

(três) árbitros e 1 (um) mesário, sendo que pelo menos dois árbitros 

deverão ser professores de educação física ou ter certificado ou 

diploma de formação de arbitragem. Os jogos acontecerão no 

Ginásio do Colégio Dom Hermeto. 

Período: de 01 de setembro a 01 de dezembro de 2018 

  

TOTAL  

Observações:  

- A CONTRATADA iniciará a prestação de serviços logo após a assinatura do Contrato, em dias e horários a serem 

estabelecidos na Tabela/Cronograma de Jogos, a ser disponibilizada pelo Departamento de Esportes da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Esporte; 

- A Tabela/Cronograma de Jogos emitida pelo Departamento de Esportes será enviada à CONTRATADA através de fax 

ou outro meio que julgar conveniente, em até 5 (cinco) dias antes do início de cada competição; 

- É de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de uniformes e o deslocamento até o local onde serão 

realizadas a competições; 



- A indicação dos profissionais que atuarão na arbitragem dos jogos, e a respectiva documentação comprobatória do 

profissional (se professor de educação física ou possuir certificado ou diploma de formação de arbitragem) deverão ser 

apresentados pela CONTRATADA com antecedência de 1 (uma) hora antes do início de cada prestação de serviço. 

- O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias. 

 

Data e local 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


