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1. PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO

050 – Esporte e lazer para a população

2. OBJETO 

A Copa Estadual da Reforma 
assentamentos/acampamentos 
com a nossa base social, visando fortalecer as ações camponesa
juventude, de ambos naipes e contribuir na interação de todos

A competição será realizada em

Primeira Fase – Regionais:  

1ª (primeira) fase será dividida 
a participação de 120 equipes masculinas e 30 feminina
municípios mapeados pelo relató
Ceará, disponibilizado no link:
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PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO  

Esporte e lazer para a população 

A Copa Estadual da Reforma Agrária, vem oportunizar as equipes de futebol dos 
assentamentos/acampamentos do Ceará, realizando um amplo processo de mobilização 
com a nossa base social, visando fortalecer as ações camponesas, a organização da 

e contribuir na interação de todos os públicos.

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

 

1ª (primeira) fase será dividida nas 14 regionais, conforme regionalização da SEPLAG,
a participação de 120 equipes masculinas e 30 feminina, sendo permitida a participação dos 

relató rio dos assentamentos geral da Superintendência do 
link:  http://painel.incra.gov.br/sistemas/index.php

MUNICÍPIO  

ACARAPE 

ALTO SANTO 

AMONTADA 

ANTONINA DO NORTE 

APUIARÉS 

AQUIRAZ 

ARACATI 

ARAÇOIABA 

ARATUBA 

ARNEIROZ 

BANABUIÚ 

BARROQUINHA 

BATURITÉ 

BEBERIBE 

BELA CRUZ 

BOA VIAGEM 

CAMOCIM 

CAMPOS SALES 

CANINDÉ 

, vem oportunizar as equipes de futebol dos 
do Ceará, realizando um amplo processo de mobilização 

, a organização da 
públicos. 

l e Estadual, conforme o descrito a seguir: 

conforme regionalização da SEPLAG, com 
, sendo permitida a participação dos 

rio dos assentamentos geral da Superintendência do 
http://painel.incra.gov.br/sistemas/index.php  ; 
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CARIDADE 

CARIRÉ 

CARIRIAÇU 

CARIÚS 

CASCAVEL 

CAUCAIA 

CHORÓ 

CHOROZINHO 

CRATEÚS 

CRATO 

FORQUILHA 

FORTIM 

GENERAL SAMPAIO 

GRANJA 

GUAIÚBA 

HORIZONTE 

IBARETAMA 

IBIAPINA 

IBICUITINGA 

ICAPUÍ 

ICÓ 

INDEPENDÊNCIA 

IPUEIRAS 

IRACEMA 

IRAUÇUBA 

ITAIÇABA 

ITAPIPOCA 

ITAPIÚNA 

ITAREMA 
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ITATIRA 

JAGUARETAMA 
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JAGUARIBARA 

JAGUARUANA 

JATI 

JIJOCA DE JERICOACOARA 

MADALENA 

MARCO 

MASSAPÊ 

MIRAÍMA 

MOMBAÇA 

MONSENHOR TABOSA 

MORADA NOVA 

MORRINHOS 

NOVA RUSSAS 

OCARA 

PALHANO 

PARACURU 

PARAIPABA 

PARAMBU 

PARAMOTI 

PEDRA BRANCA 

PENTECOSTE 

POTIRETAMA 

QUIXADÁ 

QUIXERAMOBIM 

RUSSAS 

SANTA QUITÉRIA 

SANTANA DO ACARAÚ 

SÃO GONÇALO DO AMARANTE 

SÃO JOÃO DO JAGUARIBE 

SÃO LUÍS DO CURU 

SENADOR POMPEU 

SENADOR SÁ 

SOBRAL 

SOLONÓPOLE 

TABULEIRO DO NORTE 

TAMBORIL 
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*A regionalização que será executada vai depender da adesão das equipes e dos seus 
respectivos municípios, sendo respeitada a regionalização da SEPLAG.

 
 

ESTIMATIVA DE PERIODOS

a) Primeira Fase - Regional: Junho

Estimativa de participantes (atletas e Comissão técnica): 3.300

Estimativa de período: 

b) Segunda Fase – Estadual: 

Esta fase será composta pelas equipes vencedoras da primeira fase.

Estimativa de participantes (atletas e Comissão 

*As datas podem sofrer alterações por solicitação da concedente.

3. JUSTIFICATIVA  

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

futebol como lazer, como admirador ou como espectador, sem acesso a uma 

competição oficial e ser protagonista de um evento. Nos

assentamentos/acampamentos

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

necessária a realização de u

amador agrupado por região

fomentando o lazer entre estas comunidades.

 

. 

 

TAUÁ 

TEJUÇUOCA 

TIANGUÁ 

TRAIRI 

TURURU 

UBAJARA 

UMIRIM 

URUOCA 

VÁRZEA ALEGRE 

VIÇOSA DO CEARÁ 

*A regionalização que será executada vai depender da adesão das equipes e dos seus 
respectivos municípios, sendo respeitada a regionalização da SEPLAG. 

S: 

Junho a Agosto* 

Estimativa de participantes (atletas e Comissão técnica): 3.300 

Estadual: Setembro a Outubro* 

Esta fase será composta pelas equipes vencedoras da primeira fase. 

Estimativa de participantes (atletas e Comissão técnica): 500 

s datas podem sofrer alterações por solicitação da concedente. 

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

futebol como lazer, como admirador ou como espectador, sem acesso a uma 

competição oficial e ser protagonista de um evento. Nos

assentamentos/acampamentos 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, procurando revelar talentos e ao mesmo tempo 

fomentando o lazer entre estas comunidades. 

*A regionalização que será executada vai depender da adesão das equipes e dos seus 

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

futebol como lazer, como admirador ou como espectador, sem acesso a uma 

competição oficial e ser protagonista de um evento. Nos 

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 

ma competição que reúna as diversas equipes de futebol 

procurando revelar talentos e ao mesmo tempo 



 

 
A realização deste evento justifica

atletas dos assentamentos/acampamentos 

talentos e ao mesmo tempo fomentando o lazer entre estas comunidades.

 

Investir na prática esportiva tendo o futebol como meio saudável de reduzir a violência,

incentivando as práticas solidárias, influindo diretamente na minimização dos problemas 

sociais ligados à juventude, investindo o mínimo de

capital social.  

 

Justifica-se também pelo grande número de praticantes deste 

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

amador que fazem os fins de semana.

 

A oportunidade de prática esportiva dentro dos assentamentos/acampamentos visa 

oferecer, com o esporte, mais dignidade e humanidade para o homem do campo, que além 

das suas batalhas diárias para conseguir a terra para a produção e subsistência também 

precisa do poder estatal para oferecer os demais serviços necessários, como saúde, 

educação, o esporte e o lazer.

4. METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

Item  

1. Aquisição de material esportivo

2. Aquisição de material de expediente

3. Confecção de Medalhas e Troféus

 

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

assentamentos/acampamentos 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 reduzir a violência,

incentivando as práticas solidárias, influindo diretamente na minimização dos problemas 

sociais ligados à juventude, investindo o mínimo de recursos e com grande retorno em 

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 

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. 

A oportunidade de prática esportiva dentro dos assentamentos/acampamentos visa 

oferecer, com o esporte, mais dignidade e humanidade para o homem do campo, que além 

uas batalhas diárias para conseguir a terra para a produção e subsistência também 

precisa do poder estatal para oferecer os demais serviços necessários, como saúde, 

educação, o esporte e o lazer. 

4. METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS  

Descrição  

Material de Consumo  

Aquisição de material esportivo 

Aquisição de material de expediente 

Material de Premiação  

Confecção de Medalhas e Troféus 

se pela necessidade de interligar e aproximar jovens 

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 reduzir a violência, 

incentivando as práticas solidárias, influindo diretamente na minimização dos problemas 

e com grande retorno em 

esporte, pelo grande espaço 

concedido pela mídia para esta modalidade de evento por se tratar de evento popular e de 

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

competição que movimentará as equipes de futebol 

A oportunidade de prática esportiva dentro dos assentamentos/acampamentos visa 

oferecer, com o esporte, mais dignidade e humanidade para o homem do campo, que além 

uas batalhas diárias para conseguir a terra para a produção e subsistência também 

precisa do poder estatal para oferecer os demais serviços necessários, como saúde, 

Valor Total 

R$ 78.300,00 

R$ 3.820,00 

R$ 5.976,00 



 

4. Serviços de Produção de Eventos

5. Locação de Estrutura 

6. Serviços de divulgação

7. Confecção de Uniformes

8. Locação de Transportes

9. Serviços de Alimentação

10. Serviços de Arbitragem 

 

5. PÚBLICO-ALVO 

Equipes amadoras de futebol das categorias feminino e masculino dos 

assentamentos/acampamentos ligados a reforma agrária do Estado do Ceará.

MACRORREGIÃO 

A regionalização utilizada para a Copa Estadual da Reforma Agrária 

Secretaria do Planejamento e Gestão 

estado do Ceará. 

 

6. PERÍODO DE EXECUÇÃO

Após o cumprimento dos pré-

Execução, que compreende o desenvolvimento efetivo das atividades, de acordo com o 

planejamento previamente aprovado na data de assinatura do convênio

contas. 

. 

 

Serviço de Pessoa Jurídica  

Serviços de Produção de Eventos 

Locação de Estrutura  

Serviços de divulgação 

Confecção de Uniformes 

Locação de Transportes 

Serviços de Alimentação 

Serviços de Arbitragem  

VALOR TOTAL  

Equipes amadoras de futebol das categorias feminino e masculino dos 

assentamentos/acampamentos ligados a reforma agrária do Estado do Ceará.

A regionalização utilizada para a Copa Estadual da Reforma Agrária será à adotada pela 

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG, atendendo assim, a todas as regiões do 

6. PERÍODO DE EXECUÇÃO 

-requisitos inerentes à Ordem de Início, começará o Período de 

Execução, que compreende o desenvolvimento efetivo das atividades, de acordo com o 

provado na data de assinatura do convênio e da prestação de 

R$ 74.000,00 

R$ 82.230,00 

R$ 46.100,00 

R$ 6.000,00 

R$ 207.000,00 

R$ 74.168.00 

R$ 75.000,00 

R$ 652.594,00 

Equipes amadoras de futebol das categorias feminino e masculino dos 

assentamentos/acampamentos ligados a reforma agrária do Estado do Ceará. 

será à adotada pela 

, atendendo assim, a todas as regiões do 

inerentes à Ordem de Início, começará o Período de 

Execução, que compreende o desenvolvimento efetivo das atividades, de acordo com o 

e da prestação de 



 

A Copa será executada, conforme cronograma abaixo, podendo sofrer alterações por 

conveniência da convenente: 

Etapas Regionais: Junho a Agosto

Etapas Estaduais: Setembro e Outubro

 

7. VALOR TOTAL 

R$ 652.594,00 (seiscentos  e cinqüenta e dois mil, quinhentos  e noventa  e quatro

 

8. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(11226) 

9. AÇÃO OU PROJETO PRIORITÁRIO (MAPP)

MAPP Nº 609 – Fonte: Tesouro (00

 

10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E CAPACIDADE OPERACIONAL

Para qualificação da proposta, a entidade deverá apresentar:

• 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 nos assentamentos 

de reforma agrária com gestão de recursos igual ou superior do valor apresentado;

• Comprovação de quadro funcional devidamente registrado;

• Entidade ter sede no Estado do Ceará;

• Portfólio da entidade; 

 

11. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

 
conforme cronograma abaixo, podendo sofrer alterações por 

 

Etapas Regionais: Junho a Agosto 

Etapas Estaduais: Setembro e Outubro 

(seiscentos  e cinqüenta e dois mil, quinhentos  e noventa  e quatro

8. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

9. AÇÃO OU PROJETO PRIORITÁRIO (MAPP)  

Fonte: Tesouro (00) 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E CAPACIDADE OPERACIONAL  DO PROPONENTE

Para qualificação da proposta, a entidade deverá apresentar: 

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 nos assentamentos 

com gestão de recursos igual ou superior do valor apresentado;

Comprovação de quadro funcional devidamente registrado; 

Entidade ter sede no Estado do Ceará; 

 

RITÉRIOS DE SELEÇÃO 

conforme cronograma abaixo, podendo sofrer alterações por 

(seiscentos  e cinqüenta e dois mil, quinhentos  e noventa  e quatro reais) 

DO PROPONENTE 

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 nos assentamentos 

com gestão de recursos igual ou superior do valor apresentado; 



 

Aspecto Critér

Estrutura e 
Funcionamento da 

entidade 

Tempo de 

funcionamento

Corpo funcional da 

entidade

Capacidade técnica 

operacional 

 

 

 

 

 

Atestado de 

capacidade técnica 

emitido por pessoa 

jurídica de direito 

público ou privado de 

eventos esportivos

Portfólios;

Plano de Trabalho  

Plano de Trabalho em 

conformidade com o 

termo de referência

 

Critér io Item 
Pontuação 

máxima 

Pontuação 

por item

Tempo de 

funcionamento 

05 anos 1  

Entre 06 e 10 anos 2  

Acima de 10 anos 3  

Corpo funcional da 

entidade 

Até 03 

empregados 
1  

Entre 03 e 05 

empregados 
2  

Acima de 05 

empregados 
3  

 

 

 

 

Atestado de 

capacidade técnica 

emitido por pessoa 

jurídica de direito 

público ou privado de 

eventos esportivos e 

Portfólios; 

Atestado de 

eventos genéricos 
1  

Atestado de 

eventos esportivos  
2  

Atestado de 

eventos esportivos 

em área de 

assentamentos da 

reforma agrária  

3  

Experiencia em 

execução de 

convenio no valor 

inferior ao 

proposto 

1  

Experiência em  

Execução de 

convenio no valor 

superior ao 

proposto 

3  

Portfólio de 

eventos esportivos 
1  

Portfólio Executou 

eventos em área 

de assentamentos 

da reforma agrária; 

2  

Portfólio executou 

eventos esportivos 

em área de 

assentamento da 

reforma agrária; 

3  

Plano de Trabalho em 

conformidade com o 

termo de referência 

Não está em 

conformidade 
0  

Parcialmente em 

conformidade 
1  

Totalmente em 

conformidade 
3  

Pontuação 

por item  

Peso de 

critério 

3- Alto  

2-Médio 

1-Baixo 

Pontuação 

máxima 

ponderada 

 

3 9  

 

 

 

1 

 

9  

 

 

 

3 
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12. PRAZOS  

12.1. Apresentação de Planos de 

12.2. Divulgação de resultado parcial: 

12.3. Interposição de recursos: durante 2 (dois) dias úteis após publicação do 
resultado parcial. 

12.4. Divulgação do resultado final: 

13. 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 da Copa Estadual da Reforma Agrária e da Secretaria 

do Esporte do Estado do Ceará 

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

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.

14. 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.

15. DETALHAMENTO DOS ÍTENS

15.1 MATERIAL ESPORTIVO
 
15.1.1. Para a competição da Copa Estadual da Reforma Agrária
material esportivo de acordo com as especificações do quadro abaixo:

 

 

12.1. Apresentação de Planos de Trabalho: 14 de junho a 25 de junho de 2018.

12.2. Divulgação de resultado parcial: a partir de 26 de junho de 2018.

12.3. Interposição de recursos: durante 2 (dois) dias úteis após publicação do 

12.4. Divulgação do resultado final: a partir de 29 de junho de 2018.

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 

marcas da Copa Estadual da Reforma Agrária 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 

rigatório constar nas ações ou material de divulgação e promoção do evento, a 

inserção da logomarca do Governo do Estado do Ceará/SESPORTE observando

disposto no plano de mídia aprovado pelas partes. A mesma orientação deverá ser seguida 

ação do evento e suas ações nas redes sociais. 

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, 

os 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. 

DETALHAMENTO DOS ÍTENS  

ESPORTIVO 

da Copa Estadual da Reforma Agrária deverá ser fornecido 
material esportivo de acordo com as especificações do quadro abaixo: 

de junho de 2018. 

de junho de 2018. 

12.3. Interposição de recursos: durante 2 (dois) dias úteis após publicação do 

de junho de 2018. 

Todos os materiais e equipamentos que serão confeccionados de maneira personalizada 

para o evento (banners, adesivos, uniformes, troféus, medalhas, dentre outros) deverão 

marcas da Copa Estadual da Reforma Agrária e da Secretaria 

SESPORTE, considerando nesta última o disposto no 

Manual de Identidade Visual do Governo do Estado do Ceará, com prévia aprovação por 

rigatório 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 

As prestações de contas deverão ser apresentadas conforme prazo estabelecido pelo 

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

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

interessados para prestar as informações necessárias para elucidar eventuais dúvidas 

deverá ser fornecido 



 

ESPECIFICAÇÃO

Bola de Futebol de Campo
confeccionada em PU, medindo entre 68 a 70cm, 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 (FI
Federação estadual de futebol de campo nacional.
Rede de Futebol de Campo
medidas oficiais, confeccionada em 
alta densidade, fio 2,5mm, malha 16x16. Medida patrão: 
7,55m x 2,44m, modelo tradicional.
 Bomba  - Para inflar bola
polipropileno, transparente, dupla ação ideal para encher 
bolas, acompanhada com mangueira flexível rosqueável 
e bico com agulha. 

 
15.1.2. Todo o material esportivo adquirido pela empresa convenente para a realização do 
evento ficará em posse da contratante ap

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

 
15.1.4. 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.
 
15.2. MATERIAL DE EXPEDIENTE
15.2.1 Para a realização da Copa Estadual da Reforma Agrária
material de expediente de acordo com as especificações abaixo
gerenciamento administrativo da competição
 

ESPECIFICAÇÃO

Resma de papel  - Papel sulfite
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. 
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 p
pressão no corpo sextavado transparente, validade 
mínima de 2 anos. (caixa com 50 unidades)
Caneta  - esferográfica vermelha, corpo sextavado em 
material transparente, ponta com biqueira plástica e 

 

ESPECIFICAÇÃO 
 

UNIDADE DE 
MEDIDA

Bola de Futebol de Campo  - Tamanho oficial adulto, 
confeccionada em PU, medindo entre 68 a 70cm, 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

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 

Para inflar bola confeccionada em 
polipropileno, transparente, dupla ação ideal para encher 
bolas, acompanhada com mangueira flexível rosqueável Unidade

esportivo adquirido pela empresa convenente para a realização do 
contratante após o término da competição. 

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

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.

15.2. MATERIAL DE EXPEDIENTE  
da Copa Estadual da Reforma Agrária, deverá ser fornecido 

material de expediente de acordo com as especificações abaixo, necessário para o 
gerenciamento administrativo da competição: 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 

UNIDADE DE 
MEDIDA

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 

Unidade

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 

esferográfica vermelha, corpo sextavado em 
material transparente, ponta com biqueira plástica e Caixa 

UNIDADE DE 
MEDIDA QUANTIDADE 

Unidade 250 

100 

Unidade 20 

esportivo adquirido pela empresa convenente para a realização do 

15.1.3. É de responsabilidade da convenente a separação e distribuição dos materiais 

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. 

verá ser fornecido 
, necessário para o 

UNIDADE DE 
MEDIDA QUANTIDADE 

Unidade 10 

 04 

 04 



 

esfera em tungstênio, tubo de carga com no mín
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 
carbono extensível, com tratamento anti ferrugem, com 
pontas renováveis. (caixa com 12 unidades)

Clipes - Nº 2/0, niquelado. Caixa com 100 unidades.
Pasta - Tipo AZ ofício, sanfonada
Aprox. 35x28x8cm, lombo grosso com visor.
Pasta  - Plástico resistente. Aba elástico ofício lombo 
3cm – soft 60 
Prancheta - Acrílica.  Tamanho Ofício. Com prendedor 
wire clip acrimet 
Fita Gomada - Fita adesiva amadeirada 
transparência. 
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, co
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. 
Grampo - Confeccionado em arame cobreado ou 
galvanizado, isento de oxidação. (caixa com 1000 
unidades). 
Cola - Branca, liquida, base em PVA, não tóxica, lavável, 
uso escolar, embalagem plástica com bico 
economizador, peso liquido 90g.
Corretivo - líquido, a base de água, inodoro, atóxico, 
multiuso, para correção de qualquer tipo de escrita. 
Frasco contendo 18ml, validade mínima de 11 meses.

15.2.2. O material de consumo deverá atender desde a primeira até a última fase da competição.
 
15.2.3. 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 secretariado evento.
 

 
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) 

escolar largo com trava D 703, lâmina de aço 
carbono extensível, com tratamento anti ferrugem, com 
pontas renováveis. (caixa com 12 unidades) 

Caixa 

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

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

Plástico resistente. Aba elástico ofício lombo 
Unidade

Acrílica.  Tamanho Ofício. Com prendedor Unidade

adesiva amadeirada - 32x50 sem Unidade

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 

do grampo com duas posições (grampo 
fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado, 
estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço, 

retração automática, capacidade de 
carga de meio pente de grampos 26/6, utiliza grampos 

Unidade

Confeccionado em arame cobreado ou 
isento de oxidação. (caixa com 1000 Caixa 

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

Unidade

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

Unidade

.2.2. O material de consumo deverá atender desde a primeira até a última fase da competição.

.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 secretariado evento. 

 

 02 

 04 

Unidade 40 

Unidade 40 

Unidade 40 

Unidade 20 

Unidade 20 

 04 

Unidade 20 

Unidade 20 

.2.2. O material de consumo deverá atender desde a primeira até a última fase da competição. 

.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 



 

15.3. MATERIAL DE PREMIAÇÃO
15.3.1. Confecção de Medalhas e Troféus 

As medalhas e troféus seguirão as seguintes especif icações:

15.3.2. A convenente ficará responsável pela confecção e apresentação da arte e layout 

das medalhas e troféus descritos acima para aprovação da concedente. 

ESPECIFICAÇÃO

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 da Copa Estadual da Reforma Agrária. 
(Sendo 44 ouro, 44 prata e 44 bronze)
Troféu  – mínimo de 70cm
personalizado. Deve conter a logomarca oficial da 
Secretaria do Esporte do Estado do Ceará e a 
logomarca da Copa Estadual da Reforma Agrária, 
contendo descrição da modalidade e colocação: (2) 
CAMPEÃO, (2) VICE-CAMPEÃO, (2) TERCEIRO 
COLOCADO e (3) Honra ao Mérito.

 

15.4. SERVIÇO DE PRODUÇÃO

15.4.1. A convenente deverá responsabilizar

conforme as discriminações dos quadros abaixo.

 

 
ESPECIFICAÇÃO  

 

Coordenação Geral  - Profissionais 
responsáveis pela coordenação geral
Copa Estadual da Reforma Agrária 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. (
profissional ficará disponível para evento 
durante 3 meses) 

 
15.3. MATERIAL DE PREMIAÇÃO  
15.3.1. Confecção de Medalhas e Troféus  

As medalhas e troféus seguirão as seguintes especif icações:  

15.3.2. A convenente ficará responsável pela confecção e apresentação da arte e layout 

das medalhas e troféus descritos acima para aprovação da concedente.  

FASE ESTADUAL  

ESPECIFICAÇÃO  
UNIDADE DE 

MEDIDA 

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 

tadual da Reforma Agrária. 
(Sendo 44 ouro, 44 prata e 44 bronze) 

Unidade 

mínimo de 70cm de altura, em metal, 
personalizado. Deve conter a logomarca oficial da 
Secretaria do Esporte do Estado do Ceará e a 
logomarca da Copa Estadual da Reforma Agrária, 
contendo descrição da modalidade e colocação: (2) 

CAMPEÃO, (2) TERCEIRO 
LOCADO e (3) Honra ao Mérito. 

Unidade 

15.4. SERVIÇO DE PRODUÇÃO 

A convenente deverá responsabilizar-se pela contratação dos seguintes serviços, 

conforme as discriminações dos quadros abaixo. 

QUANTIDADE  
UNIDADE

DE MEDIDA

Profissionais 
responsáveis pela coordenação geral da 
Copa Estadual da Reforma Agrária para 
acompanhamento de pessoal, controle 
logístico de materiais e equipamentos, 
acompanhamento técnico, interlocução 

elaboração de 
relatórios de execução e com experiência 

rovada em eventos esportivos. (o 
profissional ficará disponível para evento 

 
01 

 
Mês

15.3.2. A convenente ficará responsável pela confecção e apresentação da arte e layout 

 

UNIDADE DE 
 

QUANTIDADE 

132 

09 

se pela contratação dos seguintes serviços, 

UNIDADE 
DE MEDIDA 

TOTAL  
 

Mês 

 
 

03 

 



 

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. (o profissional ficará 
disponível para evento durante 2 meses)

15.4.2. 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.

15.5.LOCAÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO
 
15.5.1. A locação do material descrito abaixo servirá para a
jogos. 

 
15.5.2. A convenente deverá providenciar a montagem e desmontagem de toda 
(material/equipamentos) do evento, até 02 (duas) horas antes do horário determinado pela 
concedente e até 01 (uma) hora após o término do evento.
 
15.5.3. 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.

 
ESPECIFICAÇÃO  

 
Som c/ microfones  – Aluguel som
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. 
Palco  – Aluguel Palco 
6mx3mx0,5m (comp. x largura x altura) 
acarpetado na cor verde bandeira ou cinza. 
Com degraus de acesso nas duas 
Box Truss  - Aluguel Box Truss 
25.Tamanho 6m x 3m (comp. x altura).
Máquina Sky paper – Aluguel de  Maquina 
Sky para solenidade de premiação, 
garantindo 20 segundos de ejeção de papel
picado, estilo chuva de prata. 

 

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 

(o profissional ficará 
meses) 

13 Mês

 
 

15.4.2. 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, 

evento em todas as suas fases. 

LOCAÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO  

15.5.1. A locação do material descrito abaixo servirá para as solenidades de 

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

.5.3. Caso sejam detectados falhas no processo de execução do evento ou desacordo com as 
cações técnicas supracitadas, a concedente poderá exigir a substituição, total ou parcial 

dos materiais e equipamentos na execução do evento. 

QUANTIDADE  
UNIDADE DE 

MEDIDA

som 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 

orários conforme 
programação elaborada pela comissão 

          01           Diária 

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

           01            Diária

Box Truss Q 
25.Tamanho 6m x 3m (comp. x altura). 01            Diária

Aluguel de  Maquina 
ara solenidade de premiação, 

garantindo 20 segundos de ejeção de papel 01             Diária

Mês 26 

15.4.2. 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, 

de abertura e finais dos 

15.5.2. A convenente deverá providenciar a montagem e desmontagem de toda estrutura 
(material/equipamentos) do evento, até 02 (duas) horas antes do horário determinado pela 

.5.3. Caso sejam detectados falhas no processo de execução do evento ou desacordo com as 
cações técnicas supracitadas, a concedente poderá exigir a substituição, total ou parcial 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

TOTAL  

 03 

Diária 03 

Diária 03 

Diária 02 



 

Tendas - Aluguel de tendas
rodada/diária, Piramidal 100m² padrão, 
medidas: 3m x 3m (quadrada) 3m de altura. 
Lona anti chamas, bloqueio UV, cor branca, 
resistente a ventos, chuvas e sol. 
galvanizada e de fácil 
montagem/desmontagem 
Banheiro Químico - Locação de banheiro
por químico individual, portáteis,
rodada/diária com montagem, manutenção 
e limpeza 
Diária e desmontagem, em polietileno ou 
material similar, com teto Translúcido, 
dimensões mínimas de 1,10M de frente x 
1,10M de Fundo x 2,10 de altura, composto 
de caixa de dejeto, porta ,papel Higiênico, 
fechamento com identificação de 
ocupado,para uso do Público em 
gera,sendo um deles para pessoa com 
deficiência  para usuários de cadeiras de 
rodas, com montagem, manutenção diária e 
desmontagem, em polietileno ou material 
similar, com teto translúcido, dimensões 
padrões, que permitam a movimentação da 
cadeira de rodas do usuário no interior do 
banheiro, composto de todos os 
equipamentos e acessórios de seguranças 
que atendam as exigências previstas em 
normas. Com profissional para fazer a 
limpeza e conservação dos Banheiros 
Químicos. 

 

15.6. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO

15.6.1. A convenente deverá 

conforme discriminado nos quadros abaixo:

 
ESPECIFICAÇÃO

 

Carro de som – com combustível e 
motorista, necessário para deslocamento 
dentro do município sede anunciando o 
evento, datas e locais da competição. 
Deverá percorrer 60km por dia. Propaganda 
feita por gravação ou através de microfones. 
Deverá está adesivado com a logom
evento 

Back Drop (fundo de palco) 

 
endas por 

Piramidal 100m² padrão, 
medidas: 3m x 3m (quadrada) 3m de altura. 

bloqueio UV, cor branca, 
resistente a ventos, chuvas e sol. Estrutura 
galvanizada e de fácil 

3 Diária

Locação de banheiro 
químico individual, portáteis,por 

com montagem, manutenção 

Diária e desmontagem, em polietileno ou 
Translúcido, 

mensões mínimas de 1,10M de frente x 
1,10M de Fundo x 2,10 de altura, composto 
de caixa de dejeto, porta ,papel Higiênico, 
fechamento com identificação de 
ocupado,para uso do Público em 

para pessoa com 
ara usuários de cadeiras de 

rodas, com montagem, manutenção diária e 
desmontagem, em polietileno ou material 
similar, com teto translúcido, dimensões 
padrões, que permitam a movimentação da 
cadeira de rodas do usuário no interior do 

odos os 
equipamentos e acessórios de seguranças 
que atendam as exigências previstas em 
normas. Com profissional para fazer a 
limpeza e conservação dos Banheiros 

4 Diária

15.6. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO  

15.6.1. A convenente deverá responsabilizar-se pela contratação dos seguintes serviços, 

conforme discriminado nos quadros abaixo: 

ESPECIFICAÇÃO 
 QUANTIDADE UNIDADE 

MEDIDA 
com combustível e 

motorista, necessário para deslocamento 
dentro do município sede anunciando o 
evento, datas e locais da competição. 
Deverá percorrer 60km por dia. Propaganda 
feita por gravação ou através de microfones. 
Deverá está adesivado com a logomarca do 

01 

(fundo de palco) - Painel 02 Unidade

Diária 219 

Diária 292 

se pela contratação dos seguintes serviços, 

 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA  

 
TOTAL 

 

Diária 53 

Unidade 02 



 

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 
da Copa Estadual da Reforma Agrária.
Banner – Faixa em LONA vinil, altura 140 cmx 
100 cm (AxL) 4x0 cores, 1.200 DPI, impressão 
digital, acabamento em bastão e barbante p/ 
suporte.Deve conter a logomarca oficial da 
Secretaria do Esporte do Ceará e lo
Copa Estadual da Reforma Agrária.
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 fica
durante todo o evento).  
Serviço de Foto/Filmagem 
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.  
Serviço de Informática 
desenvolvimento de site com toda a 
manutenção e alimentação do mesmo, bem 
como a criação e desenvolvimento do sistema 
de inscrições e relatórios. 
qualificados e responsáveis pelo serviço.
 

15.6.2. A convenente ficará responsável pela confecção e apresentação da arte e layout do

material de publicidade (Back Drop/fundo de palco e prisma)
concedente. 

 

15.7. UNIFORMES 
 

 
ESPECIFICAÇÃO

Camisa para Organização do Evento
Pólo: 80% Poliéster e 20% algodão, prensada. 
Deve conter a logomarca oficial da Secretaria do 
Esporte do Ceará e logomarca da Copa Estadual 
da Reforma Agrária. Tamanho P

 
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 

Estadual da Reforma Agrária. 
Faixa em LONA vinil, altura 140 cmx 

100 cm (AxL) 4x0 cores, 1.200 DPI, impressão 
digital, acabamento em bastão e barbante p/ 
suporte.Deve conter a logomarca oficial da 
Secretaria do Esporte do Ceará e logomarca da 
Copa Estadual da Reforma Agrária. 

20 Unidade

erviço 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 

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 

do, analisando e comentando 

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 

responsáveis pelo serviço. 

01 

15.6.2. A convenente ficará responsável pela confecção e apresentação da arte e layout do

Back Drop/fundo de palco e prisma) descrito acima para aprovação da 

ESPECIFICAÇÃO 
 

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 da Copa Estadual 
da Reforma Agrária. Tamanho P-25, M-50 G-75 e 

200 

Unidade 20 

Mês 03 

Mês 03 

Mês 03 

15.6.2. A convenente ficará responsável pela confecção e apresentação da arte e layout do 

descrito acima para aprovação da 

UNIDADE 
DE MEDIDA 

 
 

TOTAL 

Unidade 200 



 

GG-50 adulto. 
 

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

 
 

15.8. TRANSPORTE 

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

ESPECIFICAÇÃO

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. 
Ônibus - Executivo Low Drive 
no mínimo 44 (quarenta e quato
motorista e todo combustível necessário, equipado 
com poltronas confortáveis e reclináveis, ar 
condicionado, cinto de segurança em todos os 
assentos, toalete a bordo, com até 10(dez) anos de 
fabricação. Para realização de Transporte 
Interestadual, conforme datas, horários e trajetos a 
ser disponibilizado pela Coordenação Geral da 
Copa Estadual da Reforma Agrária
 

15.9. ALIMENTAÇÃO  

15.9.1 .A convenente deverá responsabilizar
profissionais, conforme discriminado nos quadros abaixo:
 

 

Kit lanche - Deverão ser distribuídos 44 kits por 
jogo em cada municipio:Lanche 
OU SALGADO (embalado em saquinho de 
plástico e acompanhado de guardanapo de papel 
acondicionado em recipiente que mantenha a 
forma original de modo a evitar o achatamento do 
produto) 
Especificações: 

Opção 1: Pão de forma ou pão bola com peito de 
frango desfiado e requeijão; ou

Opção 2: Salgado de forno misto feito de queijo e 

 

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

A convenente disponibilizará transporte adequado de acordo com as especificações 

ESPECIFICAÇÃO 
 QUANTIDADE 

TIPO B (Suporte básico) com 
e enfermeiro para prestação de 

serviços no local de realização dos jogos com 
material adequado para atendimento de primeiros 

 
01 

Executivo Low Drive com capacidade para 
no mínimo 44 (quarenta e quato) passageiros, com 
motorista e todo combustível necessário, equipado 
com poltronas confortáveis e reclináveis, ar 
condicionado, cinto de segurança em todos os 
assentos, toalete a bordo, com até 10(dez) anos de 
fabricação. Para realização de Transporte 

restadual, conforme datas, horários e trajetos a 
ser disponibilizado pela Coordenação Geral da 

Estadual da Reforma Agrária. 

128 

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

QUANTIDADE UNIDADE DE 
MEDIDA

Deverão ser distribuídos 44 kits por 
jogo em cada municipio:Lanche -01 SANDUÍCHE 

(embalado em saquinho de 
plástico e acompanhado de guardanapo de papel 
acondicionado em recipiente que mantenha a 
forma original de modo a evitar o achatamento do 

Opção 1: Pão de forma ou pão bola com peito de 
queijão; ou 

Opção 2: Salgado de forno misto feito de queijo e 

6.424 

15.7.1. A convenente ficará responsável pela confecção e apresentação da arte e layout 

A convenente disponibilizará transporte adequado de acordo com as especificações 

UNIDADE 
DE MEDIDA 

 TOTAL 
 

 
Diária 

 
06 

Diária 128 

se pela contratação dos seguintes 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

 
TOTAL 

 

Kit 6.424 



 

presunto;  

01 FRUTA (acondicionada em papel filme)

Opção 1:  Banana; ou 

Opção 2: Maçã;  

01 SUCO DE FRUTAS OU 01 ACHOCOLATADO

Especificações:  

Opção 1: SUCO DE FRUTAS 
individuais de no mínimo 200 ml, com canudinho, 
em embalagem tipo tetrapak, em sabores de 
frutas diversos; ou  

Opção 2: ACHOCOLATADO –
leite, açúcar, soro de leite mineral e cacau em pó. 
Caixa tetrapak acompanhado com canudinho. 

OBS: Ambos devem ser entregues em caixas de 
isopor com gelo a fim de mantê
em baixa temperatura.  

Água  – Água mineral natural sem gás, 
acondicionada em copos de 200ml, com tampa 
aluminizada, embalagem prática para consumo 
imediato, com certificados de autorizações dos 
órgãos competentes e com validade para 12 
(doze) meses. Deverá ser servida gelada
caixas por jogo, sendo 2 pra cada equipe/jogo.

15.9. 2. Especificação Detalhada:

15.9.3.Para o item 1: 

15.9.4. Deverão ser distribuídos 44 kits lanche por jogo em cada local de jogo.

15.9.5.Em cada local de jogo será designado um profissional responsável para a entrega ds

kits, o mesmo deverá fazer a limpeza do local.

15.9.6.Toda a logística e operação da alimentação deverá atender às especificações 

descritas na Cartilha Sobre Boas Práticas para Serviços de Alimentação, baseada na 

Resolução-RDC nº216/2004 da Agência Nacio

disponível no link: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/339

vi%C3%A7os+de+Alimenta%C3%A7%C3%A3o/d8671f20

 

15.10. ARBITRAGEM  

15.10.1 A convenente deverá responsabilizar
profissionais, conforme discriminado nos
 
 

 

01 FRUTA (acondicionada em papel filme) 

01 SUCO DE FRUTAS OU 01 ACHOCOLATADO 

: SUCO DE FRUTAS - em caixinhas 
individuais de no mínimo 200 ml, com canudinho, 
em embalagem tipo tetrapak, em sabores de 

– líquido, a base de 
leite, açúcar, soro de leite mineral e cacau em pó. 

mpanhado com canudinho.  

OBS: Ambos devem ser entregues em caixas de 
isopor com gelo a fim de mantê-los conservados 

Água mineral natural sem gás, 
acondicionada em copos de 200ml, com tampa 

embalagem prática para consumo 
imediato, com certificados de autorizações dos 
órgãos competentes e com validade para 12 
(doze) meses. Deverá ser servida gelada, 4 
caixas por jogo, sendo 2 pra cada equipe/jogo. 

584 Caixa com 48 

ficação Detalhada: 

15.9.4. Deverão ser distribuídos 44 kits lanche por jogo em cada local de jogo.

15.9.5.Em cada local de jogo será designado um profissional responsável para a entrega ds

kits, o mesmo deverá fazer a limpeza do local. 

15.9.6.Toda a logística e operação da alimentação deverá atender às especificações 

descritas na Cartilha Sobre Boas Práticas para Serviços de Alimentação, baseada na 

RDC nº216/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

disponível no link: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/339 16/389979/Cartilha+Boas+Pr%C3%A1ticas+para+Ser

vi%C3%A7os+de+Alimenta%C3%A7%C3%A3o/d8671f20 -2dfc-4071-b516- d59598701af0

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

Caixa com 48 
unidades 584 

15.9.4. Deverão ser distribuídos 44 kits lanche por jogo em cada local de jogo. 

15.9.5.Em cada local de jogo será designado um profissional responsável para a entrega ds  

15.9.6.Toda a logística e operação da alimentação deverá atender às especificações 

descritas na Cartilha Sobre Boas Práticas para Serviços de Alimentação, baseada na 

nal de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

disponível no link: 

16/389979/Cartilha+Boas+Pr%C3%A1ticas+para+Ser

d59598701af0  

se pela contratação dos seguintes 



 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 

 

 
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
árbitro, dois assistentes e um quarto árbitro

 
15.10.2. É de responsabilidade da convenente todas as despesas relativas a transporte, 
alimentação e hospedagem da equipe de arbitragem durante todo o evento.
 
15.10.3. 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. 
 

 
 
 
Elaborado por:  
 
 
 

 
Revisado por: 
 
 
 

Coordenador de Desenvolvimento do Esporte

Homologado por: 
 
 
 

 

PERFIL 

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/anotador

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

15.10.3. 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 

Fortaleza, 24 de Maio

Ernani Jacó Lomonaco 
Técnico da CODES 

Marcelo Soldon Braga 
Coordenador de Desenvolvimento do Esporte 

 
 

José Euler de Oliveira Barbosa 
Secretário do Esporte 

QUANTIDADE  
DE JOGOS 

Equipe de profissionais capacitados e com experiência 
em arbitragem de Futebol de Campo, indicados pela 
Federação Cearense de Futebol, por ligas ou 

a modalidade. (Contendo um 
/anotador). 

150 

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

15.10.3. 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 

Fortaleza, 24 de Maio de 2018. 
 
 


