
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL 
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1. PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO 

050 – Esporte e lazer para a população 

2. OBJETO  

O  CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL vem oportunizar a pratica 
a milhares de jovens e adultos que se encontram fora da faixa etária da modalidade 
e não são oferecidas pela as organizações esportivas, atendendo aos ex-atletas 
profissionais como também aos cidadãos que já estão no mercado de trabalho 
proporcionando lazer aos finais de semana através da pratica do futebol em seus 
respectivos municípios.  

A competição será realizada nas fases: Regional e Estadual, conforme o descrito a 
seguir: 

Primeira Fase – Regionais: 

Na categoria masculina a 1ª (primeira) fase será dividida em 14 regionais, 
respeitando a regionalização da Secretaria do Planejamento e Gestão-SEPLAG: 
 

FASE 
REGIONAL 

MUNICÍPIOS QUANTIDADE 
MUNICÍPIOS 

Cariri 

Campos Sales, Salitre, Antonina do norte, Assaré, 
Araripe e Potengi, Nova Olinda, Santana do Cariri, 
Altaneira, Farias Brito, Tarrafas, Várzea Alegre, 
Crato, Barbalha, Juazeiro do Norte, Caririaçu, Granja 
e Lavras da Mangabeira, MissãoVelha, Aurora, 
Milagres, Abaíra, Jardim e Barro, Brejo 
Santo,Porteiras, Jati, Pena Forte e Mauriti. 

29 

 
Centro Sul 

Ico, Ipaumirim, Baxio, Umari, Orós, Cedro, Iguatu, 
Quixelô, Carius, Jucas, Acopiara, Saboeiro e 
Catarina. 

13 

Grande 
Fortaleza 

Paracuru, Paraipaba, Trairi, São Gonçalo do 
Amarante, São Luiz do Curu, Caucaia, Eusébio, 
Maracanaú, Pacatuba, Maranguape, Guaiuba, 
Itaitinga, Pindoretama, Aquiraz, Horizonte, Pacajus, 
Cascavel e Chorozinho 

18 

Litoral Leste Beberibe, Fortim, Aracati, Itaiçaba, Jaguaruana e 
Icapui. 

07 

Litoral Norte 
Chaval, Baroquinha, Camocim, Granja, Uruoca, 
Matinipolis, Jijoca de Jericoacoara, Acarau, Cruz, 
Bela Cruz, Morrinhos Marcos e Itarema. 

13 

Litoral Amontada, Itapipoca, Miraíma, Tururu, Irauçuba, 12 



 

 

 

Oeste/Vale do 
Curu 

Uruburatama, Umirim, Pentecoste, Itapaje, General 
Sampaio, Tejuçuoca e Apuiares. 

 
Maciço de 

Baturité 

Palmacia, Pacoti, Acarape, Aratuba, Acopiaba, 
Baturité Barreira, Capistrano, Guaramiranga, 
Mulugun, Itapiuna, Ocara e Redenção. 

13 

 
Serra da 
Ibiapaba 

Viçosa do Ceara, Tianguá, Ubajara, Ibiapina, São 
Benedito, Carnaubal, Guaraciaba do Norte, Croata e 
Ipu 

09 

Sertão Central 

Choro, Ibaretama, Ibicuitinga, Quixada, 
Quixeramobim, Banabuiu, Pedra Branca, Senador 
Pompeu, Milhã, Solonopole, Mombaça, Piquet 
Carneiro e Deputado Irapuan Pinheiro. 

13 

Sertão do 
Crateús 

Santa Quitéria, Hidrolândia, Ipueiras, Nova Russas, 
Catunda, Poranga, Ararenda, Tamboril, Ipaporanga, 
Crateús, Independência, Novo Oriente e Monsenhor 
Tabosa 

13 

Sertão do 
Canindé 

 
Paramoti, Caridade, Canindé, Itatira, Madalena e Boa 
Viagem. 

06 

Sertão dos 
Inhamuns 

 
Tauá, Quiterianopolis, Parambu, Arneiroz e Aiuaba. 05 

 
Sertão de 

Sobral 

Pacujá, Graça, Mucambo, Reriutaba, Varjota, Pires 
Ferreira, Sobral, Freicheirinha, Forquilha, Alcântara, 
Meruoca, Cariré, Massapê, Santana do Acaraú, 
Senador Sá, Moraujo, Groaíras e Coreaú. 

18 

Vale do 
Jaguaribe 

Jaguaribe, Pereiro, Iracema, Jaguaribara, 
Jaguaretama, Ererê, Alto Santo, Russas, Quixeré, 
Palhano, Potiretama, Limoeiro do Norte, Morada 
Nova, Tabuleiro do Norte e São João do Jaguaribe. 

15 

 

Na categoria feminina a1ª (primeira) fase será dividida em 07 regionais conforme 
divisão abaixo: 
 

FASE 
REGIONAL 

MUNICÍPIOS QUANTIDADE 
MUNICÍPIOS 

Regional I 

Litoral Norte (Chaval, Baroquinha, Camocim, 
Granja, Uruoca, Matinipolis, Jijoca de Jericoacoara, 
Acarau, Cruz, Bela Cruz, Morrinhos Marcos e 
Itarema) 
Sertão de Sobral (Pacujá, Graça, Mucambo, 
Reriutaba, Varjota, Pires Ferreira, Sobral, 
Freicheirinha, Forquilha, Alcântara, Meruoca, Cariré, 
Massapê, Santana do Acaraú Senador Sá, Moraujo, 

40 



 

 

 

Groaíras e Coreaú) 
Serra da Ibiapaba (Viçosa do Ceara, Tianguá, 
Ubajara, Ibiapina, São Benedito, Carnaubal, 
Guaraciaba do Norte, Croata e Ipu) 

Regional II 

Sertão do Crateús (Santa Quitéria, Hidrolândia, 
Ipueiras, Nova Russas, Catunda, Poranga, Ararenda, 
Tamboril, Ipaporanga, Crateús, Independência, Novo 
Oriente e Monsenhor Tabosa) 

13 

Regional III 

Sertão do Canindé (Paramoti, Caridade, Canindé, 
Itatira, Madalena e Boa Viagem) 
Sertão Central (Choro, Ibaretama, Ibicuitinga, 
Quixada, Quixeramobim, Banabuiu, Pedra Branca, 
Senador Pompeu, Milhã, Solonopole, Mombaça, 
Piquet Carneiro e Deputado Irapuan Pinheiro) 
Maciço de Baturité (Palmacia, Pacoti, Acarape, 
Aratuba, Aracoiaba, Baturité Barreira, Capistrano, 
Guaramiramga, Mulugu, Itapiuna, Ocara e Redenção) 

32 

Regional IV 

Vale do Jaguaribe (Jaguaribe, Pereiro, Iracema, 
Jaguaribara, Jaguaretama, Ererê, Alto Santo, 
Russas, Quixeré, Palhano, Potiretama, Limoeiro do 
Norte, Morada Nova, Tabuleiro do Norte e São João 
do Jaguaribe) 
Litoral Leste (Beberibe, Fortim, Aracati, Itaiçaba, 
Jaguaruana e Icapui) 
 

22 

Regional V 

Centro Sul (Ico, Ipaumirim,Baxio, Umari, Orós, 
Cedro, Iguatu, Quixelô, Carius, Jucas, Acopiara, 
Saboeiro e Catarina) 
Sertão dos Inhamuns (Tauá, Quiterianopolis, 
Parambu, Arneiroz e Aiuaba) 

18 

Regional VI 

Cariri (Campos Sales, Salitre, Antonina do norte, 
Assaré, Araripe e Potengi, Nova Olinda, Santana do 
Cariri, Altaneira, Farias Brito, Tarrafas, Várzea 
Alegre, Crato, Barbalha, Juazeiro do Norte, Caririaçu, 
Granja e Lavras da Mangabeira, MissãoVelha, 
Aurora, Milagres, Abaiara, Jardim e Barro, Brejo 
Santo,Porteiras, Jati, Pena Forte e Mauriti) 

29 

Regional VII 

Grande Fortaleza (Paracuru, Paraipaba, Trairi, São 
Gonçalo do Amarante, São Luiz do Curu, Caucaia, 
Eusébio, Maracanaú, Pacatuba, Maranguape, 
Guaiuba, Itaitinga, Pindoretama, Aquiraz, Horizonte, 
Pacajus, Cascavel e Chorozinho) 
Litoral Oeste/Vale do Curu (Amontada, Itapipoca, 
Miraíma, Tururu, Irauçuba, Uruburatama, Umirim, 
Pentecoste, Itapaje, General Sampaio, Tejuçuoca e 

30 



 

 

 

Apuiares) 
 

 

Período: 

a) Maio a julho* 

Estimativa de participantes (atletas e Comissão técnica): 4.800 

 

Segunda Fase - Estadual: 

Na categoria masculina a fase será composta pelas 14 equipes vencedoras da 

primeira fase, uma de cada região do estado, com a participação de 02 equipes de 

Fortaleza, a serem definidas pela Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza - 

SECEL, totalizando 16 equipes. 

Na categoria feminina a fase será composta pelas 07 equipes vencedoras das fases 

regionais e com a participação de 02 equipes de Fortaleza, a serem definidas pela 

Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza - SECEL, totalizando 09 equipes. 

 

Período: 

a) agosto e setembro* 

Estimativa de participantes (atletas e Comissão técnica): 500 

*as datas podem sofrer alterações por solicitação da concedente. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

O Futebol é uma modalidade popular entre a grande maioria da população, que tem 

acesso como protagonista, como admirador ou como espectador e no interior do 

Estado a carência é maior, mas o interesse pela pratica é o mesmo. E para 

preencher essa lacuna existente pela falta de competições nesta modalidade, é 

necessária a realização de uma competição que reúna as diversas equipes de 

futebol amador agrupado por região. 



 

 

 

 
A realização deste evento justifica-se pela necessidade de interligar e aproximar 

jovens atletas de comunidades interioranas, através da pratica do futebol 

procurando revelar talentos e ao mesmo tempo fomentando o lazer entre estas 

comunidades. 

 

Investir na prática esportiva tendo o futebol como meio saudável de mitigar a 

violência, incentivando as práticas solidárias, influindo diretamente na minimização 

dos problemas sociais ligados à juventude, investindo o mínimo de capital financeiro 

e com grande retorno em capital social.  

 

Justifica-se também pelo grande número de praticantes deste esporte, pelo grande 

espaço concedido pela mídia para esta modalidade de evento por se tratar de 

evento popular e de grande apelo social. 

 

O grande número de equipes participantes gerará uma mídia espontânea escrita e 

televisada de grande visibilidade numa competição que movimentará as equipes de 

futebol amador que fazem os fins de semana do Estado mais alegres e 

participativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS 

Item Descrição Valor Total 

Material de Consumo (conforme item 16) 

1. Aquisição de material esportivo R$ 227.150,00 

2. Aquisição de material de expediente R$ 3.390,00 

Material Permanente (conforme item 16) 

3. Aquisição de material esportivo durável R$ 25.300,00 

Material de Premiação (conforme item 16) 

4. Confecção de Medalhas e Troféus R$ 23.400,00 

Serviço de Pessoa Jurídica (conforme item 16) 

5. Serviço de Produção de Eventos R$ 68.000,00 

6. Locação de Estrutura  R$ 8.300,00 

7. Serviços de divulgação R$ 56.900,00 

8. Confecção de Uniformes R$ 44.160,00 

9. Locação de Transportes R$ 42.600,00 

10. Serviço de Arbitragem  R$ 115.800,00 

11. Serviço de Alimentação R$ 6.000,00 

VALOR TOTAL R$ 621.000,00 

 



 

 

 

 

5. PÚBLICO-ALVO 

Atletas amadores de futebol das categorias feminino e masculino de todo o Estado 

do Ceará. 

6. MACRORREGIÃO 

A regionalização utilizada para o Campeonato Intermunicipal de Futebol do Ceará 

será à adotada pela Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG, atendendo 

assim, a todas as regiões do estado do Ceará. 

 

7. PERÍODO DE EXECUÇÃO 

Após o cumprimento dos pré-requisitos inerentes à Ordem de Início, começará o 

Período de Execução, que compreende o desenvolvimento efetivo das atividades, 

de acordo com o planejamento previamente aprovado na data de assinatura do 

convênio. 

O campeonato será executado, conforme cronograma abaixo, podendo sofrer 

alterações por conveniência da convenente: 

Etapas Regionais: Maio a Julho 

Etapas Estaduais: Agosto e Setembro 

8. VALOR TOTAL 

R$ 621.000,00 (Seiscentos e vinte e um mil reais) 

9. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

42100001.27.812.050.18444.03.33504100.1.00.00.0.40 – 14950 

10. AÇÃO OU PROJETO PRIORITÁRIO (MAPP) 

MAPP Nº 599  



 

 

 

 

11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E CAPACIDADE OPERACIONAL 

Apresentação de Plano de Trabalho de acordo com o presente termo de referência; 

Currículo da organização demonstrando histórico de sua atuação e comprovação de 

experiência na organização e execução de eventos esportivos e com gestão de 

recursos; 

Comprovação de quadro funcional devidamente registrado; 

Entidade ter sede em Fortaleza; 

Portfólio da entidade; 



 

 

 

12. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Aspecto Critério Item 
Pontuação 

máxima 

Pontuação 

por item 

Peso de 

critério 

3- Alto  

2-Médio 

1-Baixo 

Pontuação 

máxima 

ponderada 

Estrutura e 
Funcionamento 

da entidade 

Tempo de 
funcionamento 

03 anos 1  

2 6 
Entre 04 e 08 

anos 
2  

Acima de 08 
anos 

3  

Corpo 
funcional da 

entidade 

Até 03 
empregados 

1  

 
1 
 

3 
Entre 03 e 05 
empregados 

2  

Acima de 05 
empregados 

3  

Capacidade 
técnica 

operacional 

Atestado de 
capacidade 

técnica 
emitido por 

pessoa 
jurídica de 

direito público 
ou privado de 

eventos 
esportivos  

Não 
apresentou 
atestados 

0  

 
3 
 

9 

Atestado de 
eventos 

esportivos 
genéricos 

2  

Atestado de 
eventos 

esportivos 
com a 

modalidade 
de futebol 

3  

Portfólio 
 

Portfólio 
 

Nunca 
executou 
eventos 

 
0 

 

3 
 
9 

Executou até 
02 eventos 

2  

Executou 
mais de 02 

eventos 
3  

Plano de 
Trabalho  

Plano de 
Trabalho em 
conformidade 
com o termo 
de referência 

Não está em 
conformidade 

0  

 
3 
 

9 

Parcialmente 
em 

conformidade 
1  

Totalmente 
em 

conformidade 
3  



 

 

 

 

13. PRAZOS  

13.1. Apresentação de Planos de Trabalho 05 de março a 02 de abril de 
2018. 

13.2. Divulgação de resultado da seleção em 06 de abril de 2018. 

13.3. Interposição de recursos em 11 e 12 de abril de 2018. 

13.4. Divulgação do resultado final 16 de abril de 2018. 

14. REGRA DE CONTRAPARTIDA 

Todos os materiais e equipamentos que serão confeccionados de maneira 

personalizada para o evento (banners, adesivos, uniformes, troféus, medalhas, 

dentre outros) deverão conter a aplicação das logomarcas dos Jogos Escolares do 

Ceará 2018 e da Secretaria do Esporte do Estado do Ceará - SESPORTE, 

considerando nesta última o disposto no Manual de Identidade Visual do Governo 

do Estado do Ceará, com prévia aprovação por parte desta Secretaria. 

Será obrigatório constar nas ações ou material de divulgação e promoção do 

evento, a inserção da logomarca do Governo do Estado do Ceará/SESPORTE 

observando-se o disposto no plano de mídia aprovado pelas partes. A mesma 

orientação deverá ser seguida para a divulgação do evento e suas ações nas redes 

sociais. 

15. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

As prestações de contas deverão ser apresentadas conforme prazo estabelecido 

pelo decreto estadual 31621, de 07 de novembro de 2014, com seus respectivos 

relatórios, demonstrativos detalhados do evento. 

A SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARÁ ficará à disposição dos 

interessados para prestar as informações necessárias para elucidar eventuais 

dúvidas sobre qualquer dos tópicos acima. 



 

 

 

 

16. Detalhamentos dos itens 

16.1. Material Esportivo 

16.1.1. Para a competição do Campeonato Intermunicipal de Futebol deverá ser 
fornecido material esportivo de acordo com as especificações do quadro abaixo: 

 

ESPECIFICAÇÃO 
 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

QUANTIDADE 

Bola de Futebol de Campo - Tamanho oficial 
adulto, confeccionada em PU, medindo entre 68 a 
70 cm, peso 410 a 450 gramas. Com válvula e 
câmara butil. A marca deve ser ou ter sido utilizada 
pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ou 
pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) ou 
por, no mínimo, 1 Federação estadual de futebol 
de campo nacional. 

Unidade 1.184 

Rede de Futebol de Campo - Rede oficial para 
trave, medidas oficiais, confeccionada em 
Polietileno (nylon) de alta densidade, fio 2,5mm, 
malha 16x16. Medida patrão: 7,55m x 2,44m, 
modelo tradicional. 

Par 280 

 Bomba - Para inflar bola confeccionada em 
polipropileno, transparente, dupla ação ideal para 
encher bolas, acompanhada com mangueira flexível 
rosqueável e bico com agulha. 

Unidade 255 

Bandeirinha – Escanteio completa com cano de 
mola, Haste em PVC - leve, flexível e removível 
medindo 1,20 de altura, Base resistente para 
fixação, Molas fixadas a base. Cor branca e 
logomarca da Secretaria do Esporte do Ceará. 

Unidade 24 

Bandeira – 4 gomos, nas cores laranja e amarelo, 
bastão em alumínio pintado, pano tactel, manete 
aderente e macio, giro em 360 graus no bastão 
nas dimensões: 58 cm altura x 58 cm de largura. 
Para o árbitro assistente. 

Par 12 

Placar – de substituição (Futebol de Campo). 
Possui o sistema Digitok de dupla face com os 
números nas cores laranja e verde limão, com 
medidas aproximadas: 40 x 78 cm (AxL), com 
logomarca da Secretaria do Esporte do Ceará. 

Unidade 02 



 

 

 

Apito – Oficial. Esportivo profissional de alta 
resistência, fabricado em plástico injetado, 
pesando aproximadamente 10g com 1 cm de 
profundidade x 2cm de largura x 5,5cm de altura 
aproximadamente, homologado pela CBF. 
Embocadura anatômica. Até 115 db. Atóxico. Com 
dedal.  

Unidade 24 

Cartão - Jogo de cartão para arbitro em PVC 
retangular aproximadamente 7,5x10,5 cm nas 
cores vermelho e amarelo. (1 par) 

Par 12 

             

16.1.2. Todo o material esportivo adquirido pela empresa convenente para a 
realização do evento ficará em posse das equipes participantes após o término da 
competição. 

 
16.1.3. É de responsabilidade da convenente a separação e distribuição dos 
materiais esportivos nos locais de competição. 

 
16.1.4. A concedente se reserva no direito de exigir a substituição do material 
esportivo, desde que o mesmo não atenda as exigências deste termo de referência. 
 
 
16.2. Material de Escritório 
 
16.2.1 Para a realização do Campeonato Intermunicipal de Futebol, deverá ser 
fornecido material de expediente de acordo com as especificações abaixo: 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

QUANTIDADE 

Resma de papel - Papel sulfite A4, 100% celulose 
de florestas plantadas e sustentáveis, para 
impressora laser, cor branca, certificado FSC ou 
equivalente, 75 g/m², embalado em pacote com 500 
folhas, dimensões 210 mm X 297 mm. 

Unidade 24 

Caneta - esferográfica azul, corpo sextavado em 
material transparente, ponta com biqueira plástica e 
esfera em tungstênio, tubo de carga com no mínimo 
11 cm de altura e 1,25cm de espessura e 10 cm de 
carga de tinta, tampa da biqueira e da parte superior 
fixado por pressão no corpo sextavado 
transparente, validade mínima de 2 anos. (caixa 
com 50 unidades) 

Caixa 04 

Caneta - esferográfica vermelha, corpo sextavado 
em material transparente, ponta com biqueira 
plástica e esfera em tungstênio, tubo de carga com 

Caixa 04 



 

 

 

no mínimo 11 cm de altura e 1,25cm de espessura 
e 10 cm de carga de tinta, tampa da biqueira e da 
parte superior fixado por pressão no corpo 
sextavado transparente, validade mínima de 2 anos. 
(caixa com 50 unidades) 
Estilete - escolar largo com trava D 703, lâmina de 
aço carbono extensível, com tratamento anti 
ferrugem, com pontas renováveis. (caixa com 12 
unidades) 

Caixa 02 

Clipes - Nº 2/0, niquelado. Caixa com 100 
unidades. 

Caixa 24 

Pasta - Tipo AZ ofício, sanfonada com 31 divisórias. 
Aprox. 35x28x8cm, lombo grosso com visor. 

Unidade 42 

Pasta - Plástico resistente. Aba elástico ofício 
lombo 3cm – soft 60 

Unidade 42 

Prancheta - Acrílica.  Tamanho Ofício. Com 
prendedor wire clip acrimet 

Unidade 42 

Fita Gomada - Fita adesiva amadeirada - 32x50 
sem transparência. 

Unidade 24 

Grampeador - Médio de mesa metálico, apoio da 
base em polietileno e coberto em resina 
termoplástica, capacidade para grampear até 25 
folhas de papel 75g/m2, fabricado em chapa de aço, 
base de fechamento do grampo com duas posições 
(grampo fechado e aberto), em aço, com 
acabamento niquelado, estojo de alojamento dos 
grampos em chapa de aço, mola resistente 
com retração automática, capacidade de carga de 
meio pente de grampos 26/6, utiliza grampos 26/6. 

Unidade 24 

Grampo - Confeccionado em arame cobreado ou 
galvanizado, isento de oxidação. (caixa com 1000 
unidades). 

Caixa 24 

Cola - Branca, liquida, base em PVA, não tóxica, 
lavável, uso escolar, embalagem plástica com bico 
economizador, peso liquido 90g. 

Unidade 24 

Fita adesiva - Rolo de fita adesiva transparente, 
tamanho 12mm x 30metros.  

Unidade 24 

Corretivo - líquido, a base de água, inodoro, 
atóxico, multiuso, para correção de qualquer tipo de 
escrita. Frasco contendo 18ml, validade mínima de 
11 meses. 

Unidade 24 

16.2.2. O material de consumo deverá atender desde a primeira até a última fase da 
competição. 
 
16.2.3. O material descrito terá como finalidade dar o suporte de escritório 



 

 

 

necessário para o evento, como a emissão de relatórios, boletins, informativos, 
notas, regulamentos, além de todas as impressões de materiais necessários para 
secretaria do evento. 
 
 
16.3. Material Esportivo Durável 

 
16.3.1. Deverá ser fornecido o material esportivo durável para as equipes campeãs, 
vice e terceiro lugares, nas categorias feminina e masculina. da Fase Estadual do 
Campeonato Intermunicipal de Futebol de acordo com as especificações abaixo: 

 
 

ESPECIFICAÇÃO 
 

UNIDADE 
 

QUANTIDADE 

Maca Esportiva - Armação tubular com pintura 
epóxi, revestida de lona nº 10, presa por corda de 
polietileno dobra-se ao meio no comprimento. 
Dimensões aberta aproximada: 1,91 m comp. X 50 
cm largura.  

Unidade 02 

Mesa – Tampo branco de polietileno de alta 
densidade estrutura de aço na cor cinza, pintura 
epóxi, travamento central e das pernas alta 
capacidade de carga: até 150 Kg distribuídos 
medidas aberta: 1,83 M de comprimento X 76 cm de 
largura X 74 cm de altura. Fechada como maleta: 91 
cm de comprimento X 76 cm de largura e 10 cm de 
espessura, peso 14 Kg. 

Unidade 06 

Cadeira – na cor branca, dobrável, estrutura 
metálica na cor grafite escura e o assento na cor 
branca. Assento e encosto em plástico resistente. 

Unidade 30 

Banco de Reserva - Longarina Iso 3 Lugares 
Confeccionada em Tubo de Aço Oblongo 16mm x 
30mm e Tubo Retangular 50mm x 30mm, Assento e 
Encosto em Polipropileno.  
 A - 1,00 cm / L - 1,80 cm. 

Unidade 12 

Coberta – Para banco de reserva de nylon resistente 
e estrutura de aço desmontável, (1,80 m x 0,6m x 
3,60m) (AxLxC). Com a logomarca da Secretaria do 
Esporte do Ceará. 

Unidade 12 

 
16.3.2. É de responsabilidade da convenente a entrega e o descarregamento dos 
materiais esportivos duráveis nos locais dos municípios das equipes campeãs da 
fase Estadual com anuência da concedente. 

 



 

 

 

16.3.3. A concedente se reserva no direito de exigir a substituição do material 
esportivo durável, desde que o mesmo não atenda as exigências deste termo de 
referência. 
 
 
16.4. Premiação  

16.4.1. Confecção de Medalhas e Troféus  

As medalhas e troféus seguirão as seguintes especificações: 

FASE REGIONAL 

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 
 

QUANTIDADE 
 

Medalha - Formato redondo em metal fundido, com 
06 cm de diâmetro, pesando aproximadamente 90g, 
com fita personalizada de 2,5cm de espessura na cor 
verde bandeira. Deve conter a logomarca oficial da 
Secretaria do Esporte do Estado do Ceará e a 
logomarca do Campeonato Intermunicipal de 
Futebol. (Sendo 420 ouro e 420 prata) 

 
 

Unidade 

 
 

840 
 

Troféu - 30 cm de altura, em MDF. Deve conter a 
logomarca oficial da Secretaria do Esporte do Estado 
do Ceará e a logomarca do Campeonato 
Intermunicipal de Futebol, contendo descrição da 
modalidade e colocação: CAMPEÃO, VICE- 
CAMPEÃO da fase Regional do Campeonato 
Intermunicipal de Futebol.  

Unidade 42 

 
FASE ESTADUAL 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
 

UNIDADE 

 
QUANTIDADE  

  

Medalha - Formato redondo em metal fundido, com 
08 cm de diâmetro, pesando aproximadamente 90g, 
com fita personalizada de 2,5cm de espessura na cor 
verde bandeira. Deve conter a logomarca oficial da 
Secretaria do Esporte do Estado do Ceará e a 
logomarca do Campeonato Intermunicipal de 
Futebol. (Sendo 40 ouro, 40 prata e 40 bronze) 

Unidade 120 

Troféu - 50 cm de altura, em MDF. Deve conter a 
logomarca oficial da Secretaria do Esporte do Estado 
do Ceará e a logomarca da I Campeonato 
Intermunicipal de Futebol, contendo descrição da 

Unidade 16 



 

 

 

modalidade e colocação: (2) CAMPEÃO, (2) VICE-
CAMPEÃO, (2) TERCEIRO COLOCADO da fase 
Regional do Campeonato Intermunicipal de Futebol e 
(3) Honra ao Mérito (2) Melhor Goleiro, (2) Artilheiro, 
(2) Fair play. 
 

16.4.2. A convenente ficará responsável pela confecção e apresentação da arte e 

layout das medalhas e troféus descritos acima para aprovação da concedente.   

 
16.5. Serviço de Produção 
 
16.5.1. A convenente deverá responsabilizar-se pela contratação dos seguintes 

serviços, conforme as discriminações dos quadros abaixo. 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
QUANTIDADE 

 
UNIDADE  

 
TOTAL 

 
Coordenação Geral - Profissionais 
responsáveis pela coordenação geral do 
Campeonato Intermunicipal de Futebol para 
acompanhamento de pessoal, controle 
logístico de materiais e equipamentos, 
acompanhamento técnico, interlocução 
perante a concedente, elaboração de 
relatórios de execução e com experiência 
comprovada em eventos esportivos. (cada 
profissional ficará disponível para evento 
durante 4 meses) 

 
02 

 
Mês 

 

 

08 

 

Coordenação Local - Profissional 
graduado em educação física responsável 
pela coordenação local. Ter conhecimento 
das regras da modalidade e regulamento da 
competição, incluindo acompanhamento de 
pessoal, materiais e equipamentos. (cada 
profissional ficará disponível para evento 
durante 4 meses) 

04 Mês 16 

Recepção - Profissionais responsáveis em 
organizar e recepcionar as autoridades para 
coffee break, 

6 Diária 12 

Mestre de Cerimônia - Cerimonialista 
responsável pela locução da cerimônia de 
premiação. 

1 Diária 2 



 

 

 

16.5.2. Caso sejam detectados falhas no processo de execução do evento ou 

desacordo com as especificações técnicas supracitadas, a concedente poderá exigir 

a substituição, total ou parcial, dos serviços, na execução do evento em todas as 

suas fases. 

 
16.6. Locação de materiais e equipamentos 
16.6.1. A locação do material descrito abaixo servirá para a solenidade de 
premiação da etapa Estadual da competição. 

 
 

ESPECIFICAÇÃO 
 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

QUANTIDADE 

Som c/ microfones - Com 3 caixas modelo EV, 
fixadas em tripés, potência mínima de 8.000 watts 
(RMS), com todo o cabeamento necessário para a 
instalação, 1 mesa de som com aparelhos de CD, MD 
e DCK, 2 microfones (sem fio) FM, com coletânea 
musical e 1 técnico para sonoplastia, em horários 
conforme programação elaborada pela comissão 
organizadora do evento.  

Diária 02 

Palco - Medindo 6mx3mx0,5m (comp. x largura x 
altura) acarpetado na cor verde bandeira ou cinza. 
Com degraus de acesso nas duas laterais. 

Diária 02 

Box Truss - Q 25.Tamanho 6m x 3m (comp. x altura). Diária 02 
Máquina Sky paper – Para solenidade de premiação, 
garantindo 20 segundos de ejeção de papel picado, 
estilo chuva de prata. 

Diária 02 

 

16.6.2. A convenente deverá providenciar a montagem e desmontagem de toda 
estrutura (material/equipamentos) do evento, até 02 (duas) horas antes do horário 
determinado pela concedente e até 01 (uma) hora após o término do evento. 

16.6.3. Caso sejam detectados falhas no processo de execução do evento ou 
desacordo com as especificações técnicas supracitadas, a concedente poderá exigir 
a substituição, total ou parcial dos materiais e equipamentos na execução do 
evento. 

 
16.7. Serviço de Divulgação 

16.7.1.  A convenente deverá responsabilizar-se pela contratação dos seguintes 

serviços, conforme discriminado nos quadros abaixo: 



 

 

 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
QUANTIDADE 

 
UNIDADE  

 
TOTAL 

 
Serviço de Assessoria de Imprensa – 
Profissionais responsáveis por fazer seleção, 
revisão e preparo definitivo das matérias 
jornalísticas a serem divulgadas em jornais, 
TV, internet, rádio, assessoria de imprensa e 
quaisquer outros meios de comunicação com 
o público. (O serviço deverá ficar disponível 
durante todo o evento) 

01 Serviço 01 

Serviço de Foto/Filmagem – Profissionais 
responsáveis em captar todos os registros 
fotográficos e filmagens, edição de imagens 
e confecção de vídeos. Recolher, redigir, 
registrar através de imagens e de sons, 
interpretar e organizar informações e 
notícias a serem difundidas, expondo, 
analisando e comentando os 
acontecimentos.  

01 Serviço 01 

Serviço de Informática – Serviço de 
desenvolvimento de site com toda a 
manutenção e alimentação do mesmo, bem 
como a criação e desenvolvimento do 
sistema de inscrições e relatórios. Com 
profissionais qualificados e responsáveis 
pelo serviço. 

01 Serviço 01 

Back Drop (fundo de palco) - Painel 
pantográfico, de placas em lona plástica; 
Material sem transparência. Tamanho 6m x 
3m (comp. x altura). Deve conter logomarca 
oficial da Secretaria do Esporte do Estado 
do Ceará e do Campeonato Intermunicipal 
de Futebol 

 
 
 

01 
 

Unidade 01 

Prisma – Em lona 5m e 1m (comp. x altura), 
com impressão da logomarca do Governo 
do Estado e da Copa Popular de Futebol 
Amador e, colorido. A entrega e a instalação 
do banner são de responsabilidade da 
convenente e deverá ser instalados antes 
da etapa estadual. Layout aprovado pela 
Concedente. 

 
 
 
 

20 
 
 
 

 
Unidade  

20 

 



 

 

 

16.7.2. A convenente ficará responsável pela confecção e apresentação da arte e 
layout do material de publicidade (Back Drop/fundo de palco e prisma) descrito 
acima para aprovação da concedente.   

 

16.8. Uniformes 
 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

QUANTIDADE 

Camisa para Organização do Evento - Gola Pólo: 
80% Poliéster e 20% algodão, prensada. Deve conter 
a logomarca oficial da Secretaria do Esporte do 
Ceará e logomarca do Campeonato Intermunicipal de 
Futebol. Tamanho P, M, G e GG adulto. 

 
 
 

Unidade 

 
300 

Meião - Em poliamida com algodão e elastodieno. 
Tamanho adulto e cores variadas para as equipes 
campeãs. Com a logomarca da Secretaria do 
Esporte do Ceará. Tamanho adulto. 

Par 450 

Calção - para futebol numerado, 100% Poliéster, 
com escudo da equipe e logomarca da Secretaria do 
Esporte do Ceará. Tamanho adulto e cores variadas 
para as equipes campeãs. Tamanho P, M, G e GG 
adulto. 

Unidade 500 

Camisa – para futebol em malha para futebol 100% 
Poliéster, numerada frente e costas, com escudo da 
equipe e logomarca da Secretaria do Esporte do 
Ceará. Tamanho P, M, G e GG adulto e cores 
variadas para as equipes campeãs. 

Unidade 500 

Camisa para árbitro - em malha 100% Poliéster, 
com bolso na frente lado esquerdo e com logomarca 
da Secretaria do Esporte do Ceará. Tamanho P, M, 
G e GG adulto. Nas cores amarelas (6 unidades) e 
pretas (6 unidades) 

Unidade 12 

Calção para árbitro - 100% Poliéster, dois bolsos 
laterais e um traseiro, com logomarca da Secretaria 
do Esporte do Ceará. Tamanho P, M, G e GG adulto. 
Na cor preta. 

Unidade 12 

Meião para árbitro - Em poliamida com algodão e 
elastodieno, tamanho adulto. Nas cores amarelas (6 
pares) e pretas (6 pares). Com a logomarca da 
Secretaria do Esporte do Ceará 

Par 12 

Colete - Colete adulto para treino, com ribana, 
elásticos nas extremidades, tamanho aproximado: 
69cm altura X 45cm largura, composição: 100% 

Unidade 180 



 

 

 

poliéster. Com a logomarca da Secretaria do Esporte 
do Ceará 
 

16.8.1. A convenente ficará responsável pela confecção e apresentação da arte e 
layout dos uniformes descritos acima para aprovação da concedente.   

 

16.9. Transporte 

16.9.1 A convenente disponibilizará transporte adequado de acordo com as 
especificações contidas abaixo: 
 

ESPECIFICAÇÃO 
 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QUANTIDADE 

 
DIÁRIA 

 
Ambulância - TIPO B (Suporte básico) com 
motorista, socorrista e enfermeiro para 
prestação de serviços no local de realização 
dos jogos com material adequado para 
atendimento de primeiros socorros. 

 
Diária 

 
02 

 
12 

Carro - Tipo popular, com motorista, ar-
condicionado e com todo combustível 
necessário para a equipe de coordenação de 
Fortaleza para as cidades-sede do interior do 
estado do Ceará, para deslocamento dentro do 
município e locais de competição. 

Diária 02 42 

 

16.10. Arbitragem 

16.10.1 A convenente deverá responsabilizar-se pela contratação dos seguintes 
profissionais, conforme discriminado nos quadros abaixo: 
 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
 

PERFIL 
QUANTIDADE  

 DE JOGOS 

 
Arbitragem de 

Futebol 

Equipe de profissionais capacitados e com 
experiência em arbitragem de Futebol de Campo, 
indicados pela Federação Cearense de Futebol, 
por ligas ou associações filiadas a modalidade. 
(Contendo um árbitro, dois assistentes e um 
quarto árbitro). 

386 

16.10.2. É de responsabilidade da convenente todas as despesas relativas a 
transporte, alimentação e hospedagem da equipe de arbitragem durante todo o 
evento. 



 

 

 

16.10.3. Caso sejam detectadas falhas no processo de execução do evento, ou em 
desacordo com as especificações técnicas supracitadas, a concedente poderá exigir 
a substituição, total ou parcial, dos profissionais de arbitragem atuantes na 
execução do evento. 
 

16.11. Serviço de alimentação 

16.11.1 A convenente deverá responsabilizar-se pela contratação do serviço de 

alimentação, conforme discriminado no quadro abaixo: 

 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
QUANTIDADE 

 
UNIDADE  

 
TOTAL 

 

Coffe Break - Alimentação para 100 
pessoas: Incluindo mini coxinhas de frango, 
mini pastéis de queijo e carne, pão de 
queijo, mini sanduíches de atum, bolos de 
laranja e bolo mole, salada de frutas com 
laranja, maça, mamão, banana e melão. 
Dois tipos de sucos da polpa de fruta: 
maracujá e goiaba. Refrigerantes 2 litros, 
tipo: cola e laranja. Copos de 200ml de 
água mineral devidamente lacrados (Os 
sucos, refrigerantes e águas deverão ser 
servidos gelados) Incluindo todo pessoal e 
material necessário. 

2 Unidade 2 
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