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PROPOSTA PARA ARBITRAGEM JIMAVI 
 
 
Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço: 
Telefone: 
email: 
 

1. Apresentamos proposta de preços para arbitragem dos Jogos de Integração dos Municípios 
do Alto Vale do Itajaí em 2017 – JIMAVI 2017 da AMAVI, nas modalidades, especificações e 
locais discriminados nos itens da Tabela 01 abaixo: 
 
TABELA 01 – DESCRIÇÃO DE ITENS, SERVIÇOS E QUANTIDADES 

Itens Descrição UN 
Quantidade 
estimada de 

jogos 

I 

a) Serviço de arbitragem para Futebol de Campo Masculino Sub 14; 
b) Serviço de arbitragem para Futebol de Campo Masculino Sub 17. 

Tempo de jogo de 60min. Terá um árbitro, dois auxiliares (bandeirinhas) e um 
mesário por jogo. 

Jogo 39  

II 
 

a) Serviço de arbitragem para Voleibol de Quadra Masculino Adulto; 
b) Serviço de arbitragem para Voleibol de Quadra Feminino Sub 14; 
c) Serviço de arbitragem para Voleibol de Quadra Feminino Sub 16; 
d) Serviço de arbitragem para Voleibol de Quadra Feminino Adulto. 

Terá dois árbitros e um mesário por jogo. A partida será desenvolvida em 
dois set´s vencedores nas classificatórias, já nas fases semifinais e finais 
serão três set´s vencedores. 

Jogo  52 

III 
a) Serviço de arbitragem para Bocha Raffa Vollo Masculino (individual, dupla e 

trio). 
Terá um árbitro por jogo, que também deverá confeccionar a súmula. 

Jogo 28 

IV 
a) Serviço de arbitragem para Bocha Raffa Vollo Masculino Sub 18 (dupla) – 

FESTIVAL. 
Terá um árbitro por jogo, que também deverá confeccionar a súmula. 

Jogo 12 

V 
a) Serviço de arbitragem para Bocha Raffa Vollo Feminino (dupla) – FESTIVAL. 

Terá um árbitro por jogo, que também deverá confeccionar a súmula. 
Jogo 20 

VI 
a) Serviço de arbitragem para Futsal Sub 8 (ambos os sexos) – FESTIVAL. 

Terá dois árbitros e um mesário por jogo. O tempo de jogo será de 24min, 
com o último minuto de jogo cronometrado. 

Jogo 12 

VII 

a) Serviço de arbitragem para Futsal Sub 10 - ambos os sexos; 
b) Serviço de arbitragem para Futsal Sub 12 - ambos os sexos; 
c) Serviço de arbitragem para Futsal Sub 14 - Masculino; 
d) Serviço de arbitragem para Futsal Feminino Sub 16. 

Terá dois árbitros e um mesário por jogo. O tempo de jogo será de 30min, 
com o último minuto de jogo cronometrado. 

Jogo 93 

VIII 
a) Serviço de arbitragem para Futsal Adulto – Masculino. 

Terá dois árbitros e um mesário por jogo. O tempo de jogo será de 40min, 
com o último minuto de jogo cronometrado. 

Jogo 18 

IX 

a) Serviço de arbitragem para Voleibol de Areia Masculino - Dupla (Adulto - 
FESTIVAL). 
Terá dois árbitros e um mesário por jogo. As partidas serão disputadas em 
um set de 21 pontos. Nas fases semi e finais as partidas serão disputadas 
em dois sets vencedores de 21 pontos. 

Jogo 06 

X 
a) Serviço de arbitragem para Tênis de Mesa - FESTIVAL. 

A competição ocorrerá em formato de três (3) sets vencedores de onze (11) 
pontos cada um, em dia único, cidade única e para todas as categorias. 

Competição 1 (um) dia 

XI 

a) Serviço de arbitragem para Atletismo – FESTIVAL. 
A competição ocorrerá com provas e serviço prestado de coordenação, 
marcação de pista e arbitragem das provas. A competição ocorrerá em dia 
único, cidade única e para todas as categorias. 

Competição 1 (um) dia 
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2. Declaramos ciência e concordância com as seguintes condições de 
fornecimento/execução apresentadas pela AMAVI: 

 
- A contratação da prestação de serviços será realizada pela AMAVI, mediante assinatura do 
contrato cuja minuta segue em anexo (vigência a partir de sua assinatura até o dia 31/12/2017). 
- Os serviços deverão ser realizados nos municípios relacionados no quadro de preços abaixo 
e indicados na “Tabela de Jogos - JIMAVI 2017”, cuja cópia segue anexa, para conhecimento 
da estrutura da competição. Poderá ocorrer alteração de local, horário e quantidade dos jogos 
e das provas previstas, assim como alguma das modalidades poderá não ser realizada por 
desistência de inscritos ou por inviabilidade econômica. 
- Os serviços deverão ser iniciados após emissão de Ordem de Serviço pela AMAVI, 
acompanhada da “Tabela de Jogos - JIMAVI 2017” atualizada com locais, datas e horários dos 
jogos. Referida tabela poderá sofrer alterações no decorrer da competição, sendo 
responsabilidade da contratada acessar o software JIMAVI antes de cada dia/jogo previsto, 
mediante senha a ser disponibilizada, para cientificar-se de eventuais alterações, cuja ciência 
ficará registrada no sistema. 
- A contratada, por sua equipe de arbitragem, deverá, antes de cada dia/jogo, acessar o 
software JIMAVI, disponível no site http://amavi.org.br/sistemas/jimavi/, verificar as inscrições 
das equipes, imprimir e conferir a listagem e o cadastro dos atletas aptos para o jogo. 
- No dia do(s) jogo(s), a equipe de arbitragem deverá, de posse das carteiras de identidade e 
da listagem de atletas, conferir os referidos documentos, confrontando-os. 
- A equipe de arbitragem deverá em cada jogo confeccionar súmula, de acordo com as regras 
do desporto e com o Regulamento do JIMAVI 2017, disponível no endereço eletrônico antes 
indicado. 
- As quantidades de jogos estão estimadas no quadro acima, podendo ocorrer variação para 
mais ou para menos, sem que assista qualquer direito à contratada quanto às quantidades ou 
quanto às modalidades previstas. 
- Os árbitros a serem disponibilizados para os jogos deverão possuir nível de conhecimento 
compatível para a função. 
- A contratada deverá substituir imediatamente (após a solicitação da AMAVI) os árbitros e 
demais profissionais disponibilizados que não estiverem adequados a filosofia dos jogos e ou 
que não possuírem capacidade técnica necessária. 
- A contratada deverá promover a organização técnica e administrativa para a prestação dos 
serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente. 
- A contratada deverá comunicar à AMAVI, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da prestação do serviço. 
- A contratada deverá paralisar, por determinação da AMAVI, qualquer trabalho de prestação de 
serviços, que não esteja ocorrendo de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a 
segurança de pessoas ou bens de terceiros. 
- Competirá à contratada promover o transporte de pessoal e materiais em veículos 
apropriados. 
- As despesas de locomoção, alimentação, estadia, entre outros que porventura forem 
necessários deverão estar contidos nos preços propostos. 
- O pagamento pelos serviços prestados será realizado mensalmente, mediante apresentação 
de Nota Fiscal a ser apresentada até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao da prestação de 
serviços, sendo o pagamento realizado em até 10 (dez) dias após, condicionado ao aceite do 
representante da AMAVI junto ao CODESP. 
- Demais condições da contratação estão previstas na minuta de contrato que segue anexa. 
 
3. Orçamento/preço: 
 

- O proponente poderá apresentar preço para um ou mais itens conforme TABELA 01 – 
DESCRIÇÃO DE ITENS, SERVIÇOS E QUANTIDADES e de acordo com o proposto na tabela 
abaixo. 
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- Será considerado vencedor o menor preço proposto por item. 
 
Tabela de valor para preenchimento Orçamento/Preço por item: 
 

Item I 

a) Arbitragem de Futebol de Campo Masculino, Categoria Sub 14 

- O preço proposto corresponderá ao valor dos serviços de arbitragem para 1 (um) jogo.  
- Quando no mesmo dia e cidade for prestado serviço para mais de 1 (um) jogo, o valor de cada jogo 

corresponderá necessariamente à 90% (noventa por cento) do valor contratado para 1 (um) jogo.  
- Os serviços deste item poderão ser realizados nas cidades de Agrolândia, Ibirama, José Boiteux, 
Presidente Getúlio, Rio do Campo, Rio do Oeste e Rio do Sul. 

b) Arbitragem de Futebol de Campo Masculino, Categoria Sub 17 

- O preço proposto corresponderá ao valor dos serviços de arbitragem para 1 (um) jogo.  

- Quando no mesmo dia e cidade for prestado serviço para mais de 1 (um) jogo, o valor de cada jogo 
corresponderá necessariamente à 90% (noventa por cento) do valor contratado para 1 (um) jogo.  
- Os serviços deste item poderão ser realizados nas cidades de Agrolândia, Atalanta, Braço do 

Trombudo, Ibirama, José Boiteux, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio do Campo, Rio do Oeste, 
Rio do Sul, Trombudo Central e Vidal Ramos. 
Valor de 1 jogo: R$ ………………………… (………………………………………………...……) 
O preço proposto para o item I corresponde ao valor de 1 jogo para as modalidades elencadas nos subitens a e b. 

 

Item II  

a) Voleibol de Quadra Masculino, Categoria Adulto 

- O preço proposto corresponderá ao valor dos serviços de arbitragem para 1 (um) jogo.  
- Quando no mesmo dia e cidade for prestado serviço para mais de 1 (um) jogo, o valor de cada jogo 
corresponderá necessariamente à 90% (noventa por cento) do valor contratado para 1 (um) jogo.  

- Os serviços deste item serão realizados nas cidades de Agrolândia, Agronômica, Pouso Redondo, 
Presidente Getúlio e Rio do Sul. 

b) Voleibol de Quadra Feminino, Categoria Sub 14 

- O preço proposto corresponderá ao valor dos serviços de arbitragem para 1 (um) jogo.  

- Quando no mesmo dia e cidade for prestado serviço para mais de 1 (um) jogo, o valor de cada jogo 
corresponderá necessariamente à 90% (noventa por cento) do valor contratado para 1 (um) jogo. 
- Os serviços deste item serão realizados nas cidades de Aurora, Ibirama, Lontras, Pouso Redondo, 

Presidente Getúlio, Rio do Sul e Taió. 

c) Voleibol de Quadra Feminino, Categoria Sub 16 

- O preço proposto corresponderá ao valor dos serviços de arbitragem para 1 (um) jogo.  
- Quando no mesmo dia e cidade for prestado serviço para mais de 1 (um) jogo, o valor de cada jogo 
corresponderá necessariamente à 90% (noventa por cento) do valor contratado para 1 (um) jogo. 

- Os serviços deste item serão realizados nas cidades de Aurora, Ibirama, Pouso Redondo, Presidente 
Getúlio, Rio do Campo; Rio do Sul e Taió. 

d) Voleibol de Quadra Feminino, Categoria Adulto 

- O preço proposto corresponderá ao valor dos serviços de arbitragem para 1 (um) jogo. 

- Quando no mesmo dia e cidade for prestado serviço para mais de 1 (um) jogo, o valor de cada jogo 
corresponderá necessariamente à 90% (noventa por cento) do valor contratado para 1 (um) jogo.  
- Os serviços deste item serão realizados nas cidades de Agrolândia, Laurentino, Lontras, Rio do 

Campo, Rio do Oeste, Rio do Sul, Salete e Trombudo Central.  
Valor de 1 jogo: R$ ………………………… (………………………………………………...……) 

O preço proposto para o item II corresponde ao valor de 1 jogo para as modalidades elencadas nos subitens a, b, c e d.  

 

Item III 

a) Bocha Raffa Vollo Masculino Individual, Dupla e Trio, Categoria Adulto 

- O preço proposto corresponderá ao valor dos serviços de arbitragem para 1 (um) jogo.  
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- Quando no mesmo dia e cidade for prestado serviço para mais de 1 (um) jogo, o valor de cada jogo 

corresponderá necessariamente à 90% (noventa por cento) do valor contratado para 1 (um) jogo.  
- Os serviços deste item serão realizados nas cidades de Agrolândia, Agronômica, Ituporanga, José 
Boiteux, Pouso Redondo, Presidente Getúlio, Rio do Campo, Rio do Oeste, Rio do Sul e Trombudo 

Central. 

Valor de 1 jogo: R$ ………………………… (………………………………………………...…...) 

 

Item IV 

a) Bocha Raffa Vollo Masculino Dupla, Categoria Sub 18 – FESTIVAL 

- O preço proposto corresponderá ao valor dos serviços de arbitragem para 5 (cinco) jogos no mesmo 
dia e cidade. 
- Quando no mesmo dia e cidade os serviços se referirem a mais de 5 (cinco) jogos, o valor de cada 

jogo corresponderá necessariamente à 90% (noventa por cento) do valor que seria pago por jogo caso 
fossem realizados apenas 5 (cinco). 
- Os serviços deste item serão realizados nas cidades de Agrolândia, Agronômica, Rio do Sul e Vidal 

Ramos. 

Valor de 5 jogos no mesmo dia e cidade: R$ ……………..……  (……………………….…...) 

 

Item V 

a) Bocha Raffa Vollo Feminino Adulto Dupla - FESTIVAL 

- O preço proposto corresponderá ao valor dos serviços de arbitragem para 9 (nove) jogos no mesmo 

dia e cidade. 
- Quando no mesmo dia e cidade os serviços se referirem a mais de 9 (nove) jogos, o valor de cada 
jogo corresponderá necessariamente à 90% (noventa por cento) do valor que seria pago por jogo caso 

fossem realizados apenas 9 (nove). 
- Os serviços deste item serão realizados nas cidades de Agronômica, Presidente Getúlio, Rio do 
Oeste, Rio do Sul e Trombudo Central. 

Valor de 9 jogos no mesmo dia e cidade: R$ ……..……………  (……………………….…...) 

 

Item VI 

a) Futsal ambos os sexos, Categoria Sub 8 - FESTIVAL 

- O preço proposto corresponderá ao valor dos serviços de arbitragem para 8 (oito) jogos no mesmo dia 
e cidade. 

- Quando no mesmo dia e cidade os serviços se referirem a mais de 8 (oito) jogos, o valor de cada jogo 
corresponderá necessariamente à 90% (noventa por cento) do valor que seria pago por jogo caso 
fossem realizados apenas 8 (oito). 

- Os serviços deste item serão realizados na cidade Lontras, Rio do Sul, Braço do Trombudo e 
Presidente Getúlio. 

Valor de 8 jogos no mesmo dia e cidade: R$ ……………..……  (……………………….…...) 

 

Item VII 

a) Futsal ambos os sexos, Categoria Sub 10 

- O preço proposto corresponderá ao valor dos serviços de arbitragem para 1 (um) jogo.  
- Quando no mesmo dia e cidade for prestado serviço para mais de 1 (um) jogo, o valor de cada jogo 

corresponderá necessariamente à 90% (noventa por cento) do valor contratado para 1 (um) jogo. 
- Os serviços deste item serão realizados nas cidades de Lontras, Pouso Redondo, Presidente Nereu, 
Rio do Oeste, Rio do Sul, Trombudo Central e Vidal Ramos.  

b) Futsal ambos os sexos, Categoria Sub 12 

- O preço proposto corresponderá ao valor dos serviços de arbitragem para 1 (um) jogo. 

- Quando no mesmo dia e cidade for prestado serviço para mais de 1 (um) jogo, o valor de cada jogo 
corresponderá necessariamente à 90% (noventa por cento) do valor contratado para 1 (um) jogo.  
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- Os serviços deste item serão realizados nas cidades de Agrolândia, Atalanta, Lontras, Pouso 

Redondo, Presidente Getúlio, Rio do Campo, Rio do Sul, Salete e Trombudo Central. 

c) Futsal Masculino, Categoria Sub 14 

- O preço proposto corresponderá ao valor dos serviços de arbitragem para 1 (um) jogo. 
- Quando no mesmo dia e cidade for prestado serviço para mais de 1 (um) jogo, o valor de cada jogo 

corresponderá necessariamente à 90% (noventa por cento) do valor contratado para 1 (um) jogo.  
- Os serviços deste item serão realizados nas cidades de Atalanta, Braço do Trombudo, Lontras, 
Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio do Campo, Rio do Sul, Salete e Trombudo Central. 

d) Futsal Feminino, Categoria Sub 16 

- O preço proposto corresponderá ao valor dos serviços de arbitragem para 1 (um) jogo. 

- Quando no mesmo dia e cidade for prestado serviço para mais de 1 (um) jogo, o valor de cada jogo 
corresponderá necessariamente à 90% (noventa por cento) do valor contratado para 1 (um) jogo.  
- Os serviços deste item serão realizados nas cidades de Agrolândia, Atalanta, Ibirama, Pouso 

Redondo, Presidente Getúlio, Rio do Sul e Salete.  
Valor de 1 jogo: R$ ………………………… (………………………………………………...…...) 

O preço proposto para o item VII corresponde ao valor de 1 jogo para as modalidades elenc adas nos subitens a, b, c e d. 

 

Item VIII 

a) Futsal Masculino Adulto 

- O preço proposto corresponderá ao valor dos serviços de arbitragem para 1 (um) jogo.  

- Quando no mesmo dia e cidade for prestado serviço para mais de 1 (um) jogo, o valor de cada jogo 
corresponderá necessariamente à 90% (noventa por cento) do valor contratado para 1 (um) jogo.  
- Os serviços deste item serão realizados nas cidades de Agronômica, Atalanta, Braço do Trombudo, 

Laurentino, Lontras, Pouso Redondo, Presidente Nereu e Rio do Campo. 

Valor de 1 jogo: R$ ………………………… (………………………………………………...…...) 

 

Item IX 

a) Voleibol de areia dupla Masculino, Categoria Adulto - FESTIVAL 

- O preço proposto corresponderá ao valor dos serviços de arbitragem para 9 (nove) jogos no mesmo 

dia e cidade. 
- Quando no mesmo dia e cidade os serviços se referirem a mais de 9 (nove) jogos, o valor de cada 
jogo corresponderá necessariamente à 90% (noventa por cento) do valor que seria pago por jogo caso 

fossem realizados apenas 9 (nove). 
- Os serviços deste item serão realizados na cidade de Braço do Trombudo. 

Valor de 9 jogos no mesmo dia e cidade: R$ ……….…………  (……………………….…...) 

 

Item X 

a) Tênis de Mesa - FESTIVAL 

- O preço proposto corresponderá ao valor dos serviços de arbitragem para 1 (um) único dia, numa 
única cidade e compreendendo todas as categorias de inscritos.  

- A competição ocorrerá com jogos em formato de três (3) sets vencedores de onze (11) pontos cada 
um e os serviços prestados compreenderão a coordenação e a arbitragem dos jogos.  
- Os serviços deste item serão realizados na cidade de Ibirama. 

Valor de 1 dia de competição: R$ ……….…………  (……………………….…...) 

 

Item XI 

a) Atletismo - FESTIVAL 

- O preço proposto corresponderá ao valor dos serviços de arbitragem para 1 (um) único dia, numa 
única cidade e compreendendo todas as categorias de inscritos. 

- A competição ocorrerá mediante provas e os serviços prestados compreenderão a coordenação, a 
marcação de pista e a arbitragem das provas. 
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- Os serviços deste item serão realizados na cidade de Rio do Sul. 

Valor de 1 dia de competição: R$ ……….…………  (……………………….…...) 

 
 
 

Rio do Sul, …. de ……. de 2017. 
 
 

………. 
…. 


