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JUERIMENTO 001/2021
AO SETORDE LICITAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVO HORIZONTE - SP

REF.: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS SOBREITENS REFERENTE AO
: PREGÃO MUNICIPAL PARA CONTRATAÇ ÃO DE ARBITRAGEM
pROCESsO Nº 173/2021 PREGÃO PRESENCIALNº 961/2021 EDITAL Nº 119/2021

. >TemÀS, ARBITRACEM
«BB: “Liga, Associação ou Empresa participante deverá conter em seu

»

quadro de ar pitragem
iipe estapleta, composta per no mínimo 02 (dois) árbitres e 01 (um) anoiador para

BASQUETE;

LiGA =» Informamos que a arbitragem de BASQUETE hoje é composta ;por 03
árbiiros é um anotador, assim gostaríamos desaber se o edital será mantido com 02
árbitros, paraque não haja danos futuros, e também devidoa situação de valores por
jogo, devido ao enquads amento de mais um arbitro.

2> Item ea.Dá.N Liga, Associação ou Empresa vencedora deverá:
£Montar regulamento específicos das competições, tabela dos jogose julgar os atos disciplinardes participantes des jogos (montar comissão disciplinar) para os campeonatos por ela
arbitrado, sendo que as reuniões e julgamentos serão na sede da Diretoria de Esportes, onde os
regulamentos, tabelas, julgamentos deverá ser realizado durante 05 dias corrides após a
notificação 1

pela Iiretoria de Esportes, sendo sujeito a sanções pelo setor Licitatório (jurídico)
eómio cancelamento do: contrato ê multa.

ÍGA> Gostaríamos de saber se a montagem da comissão disciplinar, e demais itens
acima serão de responsabilidade das ligas realmente, explico, na montagem da
comissão disciplinar há um custo com advogados, e membros para a formação do
tribunal, custo este decada evento de formação de tribunal para julgamento disciplinar,
além dos- custosde montageme gerenciamento dos regulamentos, tabelas e demais
controles vinculados. Assim neste procedimento não foi destacado na licitação este
item para cotação de valores, sendo que para ser embutido nas taxas de arbitragens

*

ficariamestas extremamente “altas.



Ea

3-PHem LOTE 0 MODALIDE DE FUTEBOL nã ESPORTES DE CAMPO “FUS!

DE CAMPO É SOCIETY/SINTÉTICO”

LIGA -> Informamos que na regra oficial o tempo de partida para os jogos defutebol

SOCIETY/SINTÉTICO é de 02 períodos de 25 minutos cada, gostariamos de sabet se

será mantido o que está nó edital, pois há oneração dos valores das pariidas com o

tempo oficial

Liga > Solicitamos O desmembramento do item ginastica infantil da modalidade

esportes de quadra, por não se tratar deste tipo do atividade, e ser uma atividade

totalmente com referenciais próprios.

5 => 05. PRAZOS
As arbitragens necessárias serão agendadas pela Diretoria Municipal de Esportes e Lazer que
fornecerá a Autorização para Execução dos Serviços; com antecedência de 24 (vinte e quatro)

horas, indicando a midalidade que será utilizado arbitragem, O local e o horário des jogos,

sendo sujeito a sanções pelo setor LicHatório (urídico) como cancelamento de contrato emulta

LIGA -> Informamos ser de uma dificuldade extrema sabermos somente dos jogos 24

horas antes de cada partida, a arbitragem que irá realizar os eventos em Novo

Horizonte, em sua maioria independente de quem ganhe o edital é de mais de 85 de

4rbitros de fora da cidade, e isto requer um tempo para a escala dos mesmos, sugerimos

que seja realizado a execução. dos serviços através das tabelas de jogos previamente

divulgadas para não ocorrer. na falta de equipe de arbitragem para os eventos.

6 > 85. PRAZOS
85.92. À Arbitragem deverá comparecer ao local de jogo com antecedência de, no mínimo uma

(0!) hora do horário marcado para 0 início do jogo, sendo sujeito a sanções pelo setor Licitatório
- (jurídico) como cancelamento do contrato e muita.

LIGA > Como já informamos no item acima, na sua grande maioria, cerca de 85%

dos árbitros são de fora, e devido a todos terem empregos,fica muito difícil a chegada

com umahora de antecedência nos jogos, principalmente durante a semana no período

noturno. Solicitamos que séja feito como em anos anteriores quefica estabelecido entre

39 a 40 minutosde antecedência para as partidas, para o início a partir das 19:30 horas.

Assim contamos com vossa estimada compreensão para que não haja apósa licitação

fatos que possam gerar contestação entre ambas as partes. .

Aguardamosa referida resposta do órgão competente para que possamos fazer os

ajustes necessários a-taxas, escalas € duração dos jogos sem causar prejuízos a todos

os envolvidos.



NOVO HORIZONTE, 01 DE OUTUBRO DE 2021 .
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