
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 

Centro Administrativo Arthur Pedro Müller 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2021 
 

RETIFICAÇÃO N° 01 
 

DELMAR HOFF, Prefeito Municipal de Portão/RS, no uso de suas atribuições legais torna público para o 
conhecimento dos interessados, a retificação parcial do processo licitatório sob a modalidade Pregão 
Presencial, de n° 21/2021, conforme segue: 
 
1 - Do objeto: 
 
1.1 - Altera-se a redação dada aos itens de n° 1, 3 e 4, do Termo de Referência - Anexo I, constante do edital, 
passando a vigorar o seguinte: 
 
Item Descrição do Produto 
01 Futsal - (Maio à Outubro/2021 - SECET): 

 
- Valor máximo admitido por jogo: R$220,00 
 
- JOGOS: Até 145 jogos; 
- Partidas com 2 tempos, realizadas de segundas a sextas-feiras, no período da noite; 
- Equipe de arbitragem, composta de 2 árbitros e 1 anotador cronometrista; 
- Com fornecimento de todo material previsto ou não no edital. 
- Categorias: 
“Futsal Série Ouro (Fechado) - até 50 jogos - (20x20 minutos) - até 4 minutos de cronômetro 
parado”; 
“Futsal Série Prata (Fechado) - até 30 jogos - (20x20 minutos) - até 4 minutos de cronômetro 
parado”; 
“Futsal Série Bronze (Fechado) - até 35 jogos - (20x20 minutos) - até 4 minutos de cronômetro 
parado”; 
“Futsal Feminino - até 15 jogos - (20x20 minutos) - até 4 minutos de cronômetro parado”; 
“Futsal Veterano / 40 anos - até 15 jogos - (20x20 minutos) - até 4 minutos de cronometro parado”; 
Observação: 
- A licitante deverá apresentar junto a proposta financeira, sob pena de desclassificação do item, os 
seguintes documentos: 
a) Declaração de que dispõem de no mínimo 8 árbitros pertencentes ao quadro da Federação Gaúcha 
de Futsal/FGFS e 4 árbitros pertencentes ao quadro da Confederação Brasileira de Futsal/CBFS, 
comprovados através da apresentação de cópia autenticada de certificação; 
b) Declaração individual assinada por cada um dos árbitros indicados pela proponente de que 
aceitam trabalhar para a empresa proponente nas condições exigidas neste edital, acompanhada de 
cópia autenticada da RG ou CNH dos mesmos. 
 

03 Futebol de Campo - (Março à Dezembro/2021 - SECET): 
“Copa Integração 35 anos – Veterano” 
“Campeonato Municipal de Campo – 1° Quadro” 
 
- Valor máximo admitido por jogo: R$650,00 
 
- JOGOS: Até 30 jogos; 
- Partidas com 2 tempos de 45 x 45minutos, com possibilidade prorrogação e pênaltis, realizadas aos 
domingos pela manhã e tarde; 
- Equipe de arbitragem, composta de 1 árbitros, 2 auxiliares; 
- Com fornecimento de todo material previsto ou não no edital. 
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Observação: 
- A licitante deverá apresentar junto a proposta financeira, sob pena de desclassificação do item, os 
seguintes documentos: 
a) Declaração de que dispõem de no mínimo 8 árbitros pertencentes ao quadro da Federação Gaúcha 
de Futebol/FGF e 4 árbitros pertencentes ao quadro da Confederação Brasileira de Futebol/CBF, 
comprovados através da apresentação de cópia autenticada de certificação; 
b) Declaração individual assinada por cada um dos árbitros indicados pela proponente de que 
aceitam trabalhar para a empresa proponente nas condições exigidas neste edital, acompanha de 
cópia autenticada da RG ou CNH dos mesmos. 
 

04 Futebol 7 - (Setembro à Novembro/2021 - SECET): 
 
- Valor máximo admitido por jogo: R$200,00 
 
- JOGOS: Até 40 jogos; 
“Futebol 7, força livre (Fechado)” 
- Partidas com 2 tempos de 20 x 20 minutos, até 4 minutos de cronômetro parado, com possibilidade 
prorrogação e pênaltis, realizadas de segundas à sextas-feiras, à noite; 
- Equipe de arbitragem, composta de 2 árbitros e 1 anotador cronometrista; 
- Com fornecimento de todo material previsto ou não no edital. 
 
Observação: 
- A licitante deverá apresentar junto a proposta financeira, sob pena de desclassificação do item, os 
seguintes documentos: 
a) Declaração de que dispõem de no mínimo 8 árbitros pertencentes ao quadro da Federação Gaúcha 
de Futebol 7/FGF7 e 4 árbitros pertencentes ao quadro da Confederação Brasileira de Futebol 
7/CBF7, comprovados através da apresentação de cópia autenticada de certificação; 
b) Declaração individual assinada por cada um dos árbitros indicados pela proponente de que 
aceitam trabalhar para a empresa proponente nas condições exigidas neste edital, acompanha de 
cópia autenticada da RG ou CNH dos mesmos. 
 

 
2 - Das Disposições Gerais: 
 
2.1 - Permanecem inalteradas as demais condições editalícias. 

 
Portão/RS, 22 de Fevereiro de 2021. 

 
 
 
 

DELMAR HOFF 
Prefeito Municipal 

 
 


