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PROCESSO Nº. 6019.2019/0003292-9 
 
OFERTA DE COMPRA BEC nº 801013801002020OC00031 
 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/SEME/2020 
 
CRITÉRIO: “MENOR PREÇO 

TIPO:    MENOR  PREÇO ANUAL POR LOTE 

OBJETO: Constituição de registro de preços para prestação de serviços de gerenciamento de 
arbitragem, para atender a demanda de eventos esportivos promovidos pela Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer, pelo Departamento de Gestão de Políticas e Programas de 
Esporte e Lazer, Centros Esportivos e eventos que tem o apoio institucional da Administração 
para o fomento da prática desportiva, conforme especificações técnicas detalhadas no Anexo I 
do Edital. 
  
 A empresa PPR LIVE DIGITAL LTDA, estabelecida na Rua Canadá, n° 233, inscrita no CNPJ sob 
№ 11.668.201/0001-88, propõe executar o objeto licitado, e descrito no Anexo I do Edital nos 
seguintes preços: 

LOTE 02 – FUTEBOL DE CAMPO – CÓDIGO SIAFÍSICO 13865-7 

PREFEITURA REGIONAL DE: (Butantã; Campo Limpo; Capela do Socorro; Cidade Ademar; 
Ipiranga; Jabaquara; Lapa; M’ Boi Mirim; Parelheiros; Pinheiros; Santo Amaro, Sé e Vila 
Mariana). 

Lote 
Qtd. 

Partidas 
Descrição 

Valor 
Unitário 

Valor Total 

02 

200 

Gerenciamento de Arbitragem de 
Futebol de Campo 

• Categoria = SUB 11 – Pre-Mirim 
 Tempo das Partidas: 20 min. X 20 min. 
 Composição da equipe de arbitragem: 
01 Árbitro, 02 Assistentes e 01 Anotador, 
por partida.  

 R$ 450,00 R$ 90.000,00 

300 

• Categoria = SUB 13 - Mirim 
 Tempo das Partidas: 25 min. X 25 min. 
 Composição da equipe de arbitragem: 
01 Árbitro, 02 Assistentes e 01 
Anotador, por partida.  

 R$ 450,00 R$ 135.000,00 

350 

• Categoria = SUB 15 - Infantil 
 Tempo das Partidas: 30 min. X 30 min. 
 Composição da equipe de arbitragem: 
01 Árbitro, 02 Assistentes e 01 Anotador, 
por partida.  

 R$ 450,00 R$ 157.500,00 

350 
• Categoria = SUB 17 - Juvenil 

 Tempo das Partidas: 40 min. X 40 min. 
 R$ 450,00 R$ 157.500,00 
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 Composição da equipe de arbitragem: 
01 Árbitro, 02 Assistentes e 01 Anotador, 
por partida.  

1.300 

• Categoria = ADULTO (acima de 17 
anos) 

Tempo das Partidas: 40 min. X 40 min. 
 Composição da equipe de arbitragem: 
01 Árbitro, 02 Assistentes e 01 Anotador, 
por partida.  

 R$ 507,70 R$ 660.000,00 

  
Valor Total do Lote 02 R$ 1.200.000,00 (Hum milhão e duzentos mil reais) 

 
Valor unitário do Árbitro: R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) 
 
Valor unitário do Assistente: R$ 75,00 (setenta e cinco reais) 
 
Valor unitário do Anotador: R$ 50,00 (cinquenta reais) 

Validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública 
de pregão.   

Declara que por ser de seu conhecimento atende e se submete a todas as cláusulas e condições do 
Edital relativas a licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal № 8.666/93 suas alterações 
posteriores e Lei Municipal № 13.278/2002 e Decretos Municipais №s 44.279/03 e 46.662/2005, que 
integrarão o ajuste correspondente. 

Declara, outrossim, que no preço ofertado estão compreendidos todos os custos e despesas 
necessários ao aperfeiçoamento do objeto licitado, incluídos quaisquer tributos, taxas emolumentos, 
fretes, outras despesas e encargos, tais como, custos salariais, remuneração de autônomos, 
observância das remunerações mínimas definidas para o piso da categoria (se assim for cabível), 
devidamente firmado em acordo ou convenções trabalhistas celebrados entre entidades sindicais e 
patronais e de profissionais na cidade da prestação dos serviços, encargos sociais, benefícios aos 
empregado,  supervisão de postos, custos de uniformes e equipamentos, benefícios e despesas 
indiretas, aí incluídos as despesas fiscais e o lucro da empresa, etc; de modo que, nenhuma outra 
remuneração lhe seja devida a qualquer hipótese de responsabilidade solidária pelo pagamento de 
toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente relacionada com a prestação dos serviços. 
 
Declara, sob as penas da lei, que tem condições de atender o objeto licitado, no prazo 
assinalado, independentemente dos demais compromissos de prestação de serviços 
porventura existentes, nos termos e condições estabelecidos no Anexo I deste Edital. 
 

São Paulo, 16 de outubro de 2020 
 

 
_________________________ 
Sylvia Verre - Administradora 

PPR.LIVE DIGITAL LTDA 
CNPJ/MF nº 11.668.201/0001-88 

 


