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PROCESSO Nº 2022003262 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de arbitragem para realização 
dos campeonatos no município de Luziânia GO, a fim de atender a Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer. 

 

 

DESPACHO 

 

 

 Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo o 

procedimento licitatório, em especial o julgamento e a adjudicação procedidos pelo Pregoeiro, 

inserto nestes autos, bem como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de minhas atribuições legais, 

com fulcro nas disposições do art. 4, XXII da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, com 

modificações posteriores, HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado na modalidade de 

Pregão Presencial nº 013/2022, objetivando, a contratação de empresa especializada na prestação 

de serviços de arbitragem para realização dos campeonatos no município de Luziânia GO, a fim de 

atender a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para o cumprimento das atribuições da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA, apresentando-se como propostas mais vantajosas as 

das Empresas: 

 

RAMOS & RORIZ LTDA - ME, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 

17.412.100/0001-28, estabelecida na Rua Osmar Leite Tormin, Quadra 35, Lote 04, Bairro 

Engenheiro Jofre Mozart Parada – LUZIANIA GO, vencedora dos itens abaixo relacionados: 

 
ITEM NOME ITEM QTDE UNIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 Arbitragem para jogos de futebol de 

campo, compreendendo o envio de 

equipe composta por 04 (quatro) 

árbitros, sendo 01(um) árbitro, 02 (dois) 

assistentes, e 01 (um) mesário; as 

competições terão como forma de 

disputa por chaves  com jogos tendo 

duração de 80 (oitenta) minutos de 

duração por partida com intervalo de 10 

minutos. 

190 SERVIÇO R$ 600,00 R$ 114.000,00 

02 Arbitragem para jogos de futebol de 

campo, compreendendo o envio de 

equipe composta por 02 (dois) árbitros, 

sendo 01(um) árbitro e 01 (um) mesário; 

as competições terão como forma de 

disputa por chaves  com jogos tendo 

duração de 80 (oitenta) minutos de 

duração por partida com intervalo de 10 

minutos. 

220 SERVIÇO R$ 300,00 R$ 66.000,00 

03 Arbitragem para jogos de futebol de 80 SERVIÇO R$ 230,00 R$ 18.400,00 
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campo, compreendendo o envio de 

equipe composta por 02 (duas) árbitros, 

sendo 01 (um) árbitro, e 01 (um) 

mesário, as competições terão como 

forma de disputa por chaves, sendo 40 

(quarenta) minutos para as categorias 

sub 07 e sub 09, 50 (cinquenta) minutos 

para as categorias sub 11 e sub 13 e 60 

(sessenta) minutos para as categorias sub 

15 e sub 19 de duração por partida, 

divididos em 02 tempos com intervalo 

de 10 (dez) minutos, perfazendo tempo 

médio por partida de  50 (cinquenta) 

minutos. (COPINHA SUB 07 A SUB 

17). 

05 Arbitragem para jogos de futebol 

Society adulto, compreendendo o envio 

de equipe composta por 02 (dois) 

árbitros, sendo 01(um) árbitro e 01 (um) 

mesário; as competições terão como 

forma de disputa por chaves com jogos 

tendo duração de 70 (setenta) minutos de 

duração por partida com intervalo de 10 

minutos. (society adulto: Str. Fumal Str. 

Leste e Jardim Ingá) 

160 SERVIÇO R$ 270,00 R$ 43.200,00 

 

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 241.600,00 

 

SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI - EPP, pessoa jurídica, devidamente inscrita no 

CNPJ sob nº 05.927.075/0001-36, estabelecida na QS 112, Conjunto 07, Lote 04, Sala 101, Bairro 

Samambaia Sul - BRASILIA DF, vencedora do item abaixo relacionado: 

 
ITEM NOME ITEM QTDE UNIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

04 Arbitragem para jogos de futsal, 

compreendendo o envio de equipe 

composta por 03 (três) árbitros, sendo 02 

(dois) árbitros, 01(um) mesário, como 

forma de disputa por chaves para o 

tempo de jogo de 40(quarenta) minutos, 

divididos em 02 tempos de 20(vinte) 

minutos, com 05(cinco) minutos de 

intervalo entre cada tempo.  

120 SERVIÇO R$ 240,00 R$ 28.800,00 

 

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 28.800,00 
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SUCESSO SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELLI - EPP, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ 

sob nº 01.691.503/0001-13, estabelecida QND 07, Casa 39, frente, Parte 04, Taguatinga - BRASILIA DF, 

vencedora dos itens abaixo relacionados: 

 
ITEM NOME ITEM QTDE UNIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

06 Arbitragem para jogos de Handebol 

masculino e feminino adulto, 

compreendendo o envio de equipe 

composta por 02 (dois) árbitros e 01 

(um) mesário; as competições terão 

como forma de disputa por chaves  com 

jogos tendo duração de 40 (quarenta) 

minutos de duração por partida com 

intervalo de 10 minutos. (Handebol 

adulto: Ginásios do Centro, Str. Leste e 

Jardim Ingá) 

24 SERVIÇO R$ 220,00 R$ 5.280,00 

07 Arbitragem para jogos de Basquetebol 

masculino e feminino adulto, 

compreendendo o envio de equipe 

composta por 02 (dois) árbitros e 01 

(um) mesário; as competições terão 

como forma de disputa por chaves  com 

jogos tendo duração de 40 (quarenta) 

minutos de duração por partida com 

intervalo de 10 minutos. (Basquetebol 

adulto: Ginásios do Centro, Str. Leste e 

Jardim Ingá) 

48 SERVIÇO R$ 220,00 R$ 10.560,00 

08 Arbitragem para jogos de Voleibol In 

Door masculino e feminino adulto, 

compreendendo o envio de equipe 

composta por 02 (dois) árbitros e 01 

(um) mesário; as competições terão 

como forma de disputa por chaves com 

jogos tendo duração de até 05 (cinco) 

sets com intervalo de 10 minutos. 

(Voleibol In Door adulto: Ginásios do 

Centro, Str. Leste e Jardim Ingá) 

24 SERVIÇO R$ 220,00 R$ 5.280,00 

09 Arbitragem para jogos de Vôlei de Praia 

masculino e feminino adulto, 

compreendendo o envio de equipe 

composta por 02 (dois) árbitros e 01 

(um) mesário; as competições terão 

como forma de disputa por chaves ou 

eliminatória  com jogos tendo duração 

de até 03 (três) sets com intervalo de 10 

minutos. (Vôlei de Praia adulto: Centro 

Poliesportivo do Centro e do Jardim 

Ingá) 

24 SERVIÇO R$ 235,00 R$ 5.640,00 

10 Arbitragem para jogos de Futevôlei 72 SERVIÇO R$ 240,00 R$ 17.280,00 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

, LUZIANIA 

 

4 

masculino e feminino adulto, 

compreendendo o envio de equipe 

composta por 02 (dois) árbitros e 01 

(um) mesário; as competições terão 

como forma de disputa por chaves ou 

eliminatória  com jogos tendo duração 

de até 03 (três) sets com intervalo de 10 

minutos. (Vôlei de Praia adulto: Centro 

Poliesportivo do Centro e do Jardim 

Ingá) 
 

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 44.040,00 

 

TOTAL DO CERTAME R$ 314.440,00 

 

Importa-se o presente Pregão na importância total de R$ 314.440,00 (Trezentos e Quatorze Mil, 

Quatrocentos e Quarenta Reais), cuja despesa deverá correr a conta da Dotação Orçamentária: 

 

DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

2022.0226.04.122.0001.2756 – Manutenção das Atividades da 

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 

DOTAÇÃO 

COMPACTADA 

2022.0552 (Fonte 100) 

SUB NATUREZA CÓDIGO 79 Serviços de Apoio Adm. Técnico e Operacional 

NATUREZA DA DESPESA 339039 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

 

 

 PUBLIQUE-SE. 

 

 

 

FELIPE MEDEIROS NASCIMENTO 

Secretário Municipal de Esporte e Lazer 

 

 

 

Luziânia, 10 de Março de 2022 
 

 

 


