
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC 04/2019 
 

1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ARBITRAGEM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2.019, 
PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. 

 
1.1 Especificações do Objeto: 

Item Descrição do Serviço Quant. Jogos Preço. Unt. Total 

01 

Contratação de Equipe de Arbitragem 

para Campeonato Municipal de 

Futebol 2.019 contendo 03 árbitros.  

52 R$ 385,00 R$ 20.020,00 

02 

Contratação de Mesário para 

Campeonato Municipal de Futebol 

2.019 (01 mesário por jogo).   

52 R$ 30,00 R$ 1.560,00 

Total Global>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> R$ 21.580,00 

 
2. REGULAMENTO GERAL: 
 
Sessão I - Dos Objetivos Específicos. 
Art. 1º - Promover a integração das comunidades urbana e rural do município de Canoinhas, através do 
Campeonato Municipal de Futebol de Campo.  
Art. 2° - Promover a união dos Clubes de Futebol do município, possibilitando o convívio e a amizade, ampliando 
um bom relacionamento entre as equipes de futebol e os desportistas da nossa cidade. 
Art. 3º - Proporcionar ao cidadão canoinhense mais uma opção de lazer nos finais de semana. 
 
Sessão II - Das inscrições de Atletas. 
Art. 4° - As equipes poderão inscrever no máximo 22 jogadores, 01 técnico, 01 auxiliar técnico e 01 massagista, 
que deverão constar na ficha de inscrição. 
§ Primeiro: A idade mínima para participar do Campeonato é de 16 anos completos.  
§ Segundo: Atletas menores de 18 anos deverão apresentar autorização dos pais ou responsáveis no primeiro jogo 
de sua equipe. 
Art. 5º - A ficha de inscrição conterá apenas a relação nominal dos atletas, contendo também os integrantes da 
Comissão Técnica (Técnico, Auxiliar Técnico e Massagista). 
§ Primeiro: Deverá constar na ficha de inscrição: nome completo e o nº do RG. 
§ Segundo: Para esclarecimento de dúvidas a respeito de habilitação/inscrição de atletas em caso de protesto, será 
pedido pela COF (Comissão Organizadora FMEL), RG do atleta e o comprovante de residência.  
§ Terceiro: Todos os protestos serão protocolados, e avaliados pela Comissão Organizadora FMEL. 
 
Art. 6° - Poderão participar do campeonato equipes, atletas que cumpram as seguintes situações: 
§ Primeiro: Titulo de Eleitor emitido no município de Canoinhas até início da competição. 
§ Segundo: Não estar cumprindo pena disciplinar imposta em qualquer evento realizado pela FMEL. 
§ Terceiro: A FMEL terá poderes de não homologar a inscrição de atletas que não preencham os quesitos citados 
nos Art. 4º, 5º e 6º § Primeiro e Segundo. Caso o atleta ou equipe sejam apontados inaptos a participarem da 
competição, não caberá qualquer reivinticação quanto a esta decisão, e a equipe não poderá inscrever outro atleta 
regular para participar da competição.  
Art. 7° - Em caso de dupla inscrição valera a primeira assinatura do atleta em súmula.  
Art. 8° - O prazo final para a entrega das fichas de inscrições na FMEL é dia 26/07/2019 às 17 horas.  
§ Único: A FMEL se reserva no direito de não receber as fichas de inscrição após a data e horários estabelecidos 
pelo regulamento, o que implica na não participação da equipe ou atleta no Campeonato Municipal de Futebol 2019. 
 
Sessão III - Da Forma de Disputa. 
Art. 9° - A competição contará oficialmente com uma categoria. 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Art. 10° - A competição será disputada no Estádio Municipal “Ditão”. 
Art. 11º - A competição contará com 24 equipes, e a forma de disputa será: 

 Foram formadas seis chaves com quatro equipes; 

 As equipes se enfrentam dentro da própria chave, em turno único; 

 Serão analisados os critérios de desempate descritos no regulamento para classificação; 

 Classificam as duas primeiras equipes de cada chave mais os 4 melhores 3º colocados; 
 
Sessão IV - Da arbitragem. 
Art. 12° - A arbitragem será feita por um trio de árbitros mais um mesário, escalados pela empresa licitada. 
Art. 13° - A escala de árbitros será definida pela Diretoria de Árbitros da empresa licitada.  
Sessão V - Da Disciplina. 
Art. 14° - O atleta que receber 03 cartões amarelos ficará suspenso pela rodada subsequente.  
Art. 15° - Os cartões amarelos serão zerados a partir da fase semifinal, os cartões vermelhos serão cumpridos com 
suspensão automaticamente no jogo subsequente. 
Art. 16° - A equipe deverá fazer a contagem dos cartões evitando que seus atletas joguem quando tenham 
punições a cumprir. Caso uma equipe jogue com atletas irregulares, será punida com a perda dos pontos, 
independentemente de haver qualquer tipo de protesto por parte de alguma equipe. O atleta expulso fica suspenso 
da rodada. 
§ Único: O controle de cartões estará disponível na FMEL para os responsáveis cadastrados realizarem consulta. 
Art. 17° - Todo atleta punido com cartão vermelho será relatado em súmula pelo árbitro da partida. Este relato 
deverá conter o ato que gerou a expulsão e será apreciada pela COF, podendo ser aumentada a suspensão do 
atleta indiciado. 
 
Sessão VI - DAS INFRAÇÕES DOS ATLETAS 
Art. 18° - Reclamar por gestos ou palavras, contra as decisões da arbitragem, ou desrespeitar o árbitro e seus 
auxiliares. PENA: Suspensão de 01 (uma) a 04 (quatro) partidas. 
Art. 19° - Praticar agressão física contra o árbitro ou seus auxiliares, ou contra qualquer outro participante do evento 
desportivo: PENA: suspensão de 120 (cento e vinte) a 540 (quinhentos e quarenta) dias. 
Art. 20° - Praticar jogada violenta. PENA: suspensão de 2 (duas) a 6 (seis) partidas. 
Art. 21° - Participar de rixa, conflito ou tumulto, durante a partida. PENA: suspensão de 2 (duas) a 10 (dez) partidas. 
Art. 22° - Assumir atitude contrária à disciplina ou à moral desportiva, em relação a componente de sua 
representação, representação adversária ou de espectador. PENA: suspensão de 1 (uma) a 10 (dez) partidas. 
Art. 23° - Em casos de brigas generalizadas entre as equipes, invasão do campo de jogo por parte de jogadores, 
reservas, técnicos, auxiliares, comissão técnica e torcedores, sendo os fatos apurados aplicando-se a pena de até 
01 dia a 540 dias aos responsáveis pelos atos infracionais de indisciplina e suspensão de todas as atividades 
esportivas realizadas pelos promotores deste campeonato. 
 
Sessão VI - Das Disposições Gerais 
Art. 24° - A duração dos jogos será de 40 minutos (quarenta) minutos cada tempo com 10 (dez) minutos de 
intervalo 
Art. 25° - Serão permitidas cinco substituições de atletas de linha mais o goleiro.  
Art. 26° - As equipes deverão apresentar 01 bola em bom estado. 
Art. 27° - Os representantes das equipes deverão apresentar a documentação dos atletas para a mesa com 15 
(quinze) minutos de antecedência para o preenchimento e assinatura da súmula.  
Art. 28° - As datas e horários de início dos jogos serão definidos pela CCO. 
Art. 29° - Os jogadores inscritos na súmula de jogo deverão permanecer na área técnica, todos uniformizados.  
§ Único: O atleta só estará apto a jogar caso apresente o documento, o prazo limite para um atleta inscrito 
apresentar-se uniformizado para a mesa da organização para assinar a súmula portando documento será até o 
inicio do segundo tempo de jogo.  
Art. 30º - O atleta só poderá jogar com chuteira de trava baixa (chuteira de suíço) exceto o Goleiro que poderá usar 
trava de borracha. 
§ Único: Será obrigatório o uso de caneleiras. 
Art. 31° - Será expressamente proibido o consumo de bebidas alcoólicas pelos atletas e dirigentes cadastrados 
durante os jogos, bem como a participação na partida, por jogadores e comissão técnica em estado de embriaguez. 
Quem for flagrado nesta condição, estará sujeito a sanções previstas no Código de Justiça Disciplinar do Estado de 
Santa Catarina e Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e o árbitro terá a obrigação de relatar em súmula. 
§ Único: Ficarão no banco de reservas apenas jogadores reservas, técnico, auxiliar técnico e massagista da equipe, 
e não será permitido fumar, nem consumir bebida alcoólica no banco de reservas e vestiários durante os jogos.  
Art. 32° - Ao lado da mesa da organização, haverá um local reservado chamado área técnica, para as equipes e a 
mesa. O árbitro do jogo não autorizará o início ou reinício da partida se houver pessoas alheias neste espaço. 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Art. 33° - Em caso de mau tempo ou outro motivo de força maior, os jogos poderão ser cancelados pela CCO 
através de avisos pelas rádios ou cancelado no momento do jogo pelo árbitro, caberá ainda ao representante das 
equipes contatarem a organização para confirmação de informações sobre cancelamento de rodadas. Na efetivação 
do cancelamento da rodada, a próxima rodada segue a sequência estipulada na tabela de jogos, ou seja, os jogos 
cancelados não são jogados para o final da tabela. 
Art. 34º - No caso do não termino de alguma partida por motivo de força maior “a partida será complementada a 
noite em uma data e horário definido pela CCO”. 
Art. 35° - No caso de coincidência de uniformes, a equipe que estiver do lado esquerdo da tabela deverá 
providenciar um uniforme completo diferente, cabendo ao árbitro aceitar ou não o segundo uniforme. 
Art. 36º - Não será permitido o uso de uniformes que façam alusão ao nome de pessoas de políticos e bebidas 
alcoólicas. 
Art. 37° - A tolerância para o início da partida será de quinze minutos a partir do horário marcado na tabela de 
jogos, se a equipe não comparecer ou estiver incompleta sem o número mínimo de jogadores (sete) conforme a 
regra oficial do futebol perderá o jogo por WO. 
§ Primeiro: A equipe que perder por WO, caso não tenha um motivo relevante para que a COF assim o considere, a 
equipe e atletas serão punidas com a desclassificação do campeonato. Após o julgamento do WO a pena para a 
equipe poderá chegar a 2 (dois) anos de suspensão não podendo participar de competições organizadas pelos 
promotores do evento (FMEL). A mesma punição não se aplica aos atletas presentes que assinarem a súmula. 
§ Segundo: Um segundo WO desclassifica sumariamente a equipe e os atletas ausentes.  
§ Terceiro: O placar da partida será declarado 1 x 0 para equipe presente e apta em campo 
Art. 38° - A pontuação dos jogos será a seguinte: 
a) Vitória - 03 pontos. 
b) Empate - 01 ponto. 
c) Derrota - 00 ponto.  
Art. 39° - O critério de desempate para o das equipes é a seguinte: 
§ Primeiro: Entre duas equipes: 
Maior número de vitórias; 
Saldo de Gols; 
Maior número de gols marcados 
Menor número de gols sofridos 
Cartões vermelho; 
Sorteio 
 
§ Segundo: Entre três ou mais equipes: 
a) Maior número de vitórias; 
b) Saldo de gols; 
c) Maior número de gols marcados; 
d) Menor número de gols sofridos; 
e) Cartões vermelho; 
f) Sorteio 
 
§ Terceio: Classificação melhores 3º colocados; 
a) Maior número de vitórias; 
b) Saldo de gols; 
c) Maior número de gols marcados; 
d) Menor número de gols sofridos; 
e) Cartões vermelho; 
f)  Sorteio; 
 
§ Quarto: Para as fases eliminatórias havendo empate no tempo normal a partida será decidida em cobranças de 
pênalti. 
 
Sessão VII - Da Comissão Central Organizadora (CCO)  
Art. 40° - A CCO terá a função de organizar e realizar a gestão, em conformidade com o Projeto em todas as suas 
fases.  
Art. 41° - Caberá a COF definir hora e local de suas reuniões, e aos Membros da COF apreciar os protestos.  
Art. 42° - O prazo para apresentação de protestos será de até 48 horas após o término da partida, devendo ser 
apresentado por escrito pelo dirigente cadastrado na FMEL. O prazo para se interpor ao recurso será de 2 (duas) 
horas após dada e sentença pela COF. 
§ Primeiro: Mesmo que o protesto tenha sido efetuado na súmula do jogo, será necessário apresentá-lo novamente. 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sessão VIII – Das Disposições Finais: 
Art. 43º – O Projeto, através da CCO, concederá os seguintes apoios: 
§ Primeiro: Bolas oficiais de futebol; 
§ Segundo - A arbitragem para todas as partidas;  
 
Art. 44° - O cronograma de todas as etapas do Campeonato será definido pela CCO e será parte integrante deste 
regulamento. 
Art. 45° - Casos omissos a este regulamento serão apreciados pela Comissão Central Organizadora. 

 
 
 
 
 
 

JOCIMAR JUBANSKI 
Gestor de Esportes 


