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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. Lista de itens para serem adquiridos por meio de patrocínio: 

A empresa patrocinadora se responsabiliza por todos os encargos trabalhistas dos 
profissionais contratados. 

Item Categoria Descrição Quantidade 

1 Arbitragem 

Futsal -  Arbitragem composta por 2 árbitros, 1 anotador 
e 01 pessoa responsável pelo placar (quarteto) . Equipe 
com árbitros credenciados pela  Federação de um dos 
estados brasileiros/e ou Confederação Brasileira da 
modalidade . 

43 jogos 

2 Arbitragem 

Basquetebol  Arbitragem composta por 2 árbitros 
principais, 1 cronometrista, 1 anotador e 1 cronometrista 

de 24 segundos (quinteto).  Equipe com árbitros 

credenciados pela Federação de um dos estados 
brasileiros/e ou Confederação Brasileira da modalidade. 

37 jogos 

3 Arbitragem 

Handebol  - Arbitragem   composta   por  2  árbitros ,  1 
anotador e   1 pessoa   responsável   pelo   
placar (quarteto).   Equipe   com   árbitros   credenciados   
pela Federação de um   dos estados
 brasileiros/e ou Confederação Brasileira da 
modalidade 

35 jogos 

4 Arbitragem 

Voleibol  - Arbitragem composta por   2   árbitros ,   1 
anotador  e um fiscal  de libero  (quarteto). Equipe com 
árbitros   credenciados   pela   Federação   de   um   dos 
estados   brasileiros/e  ou  Confederação   Brasileira  da 
modalidade . 

43 jogos 

5 Arbitragem 

Futebol de Campo - Arbitragem composta por 1 árbitro, 2 
bandeirinhas e 1 anotador  (quarteto).  Equipe com árbitros   
credenciados   pela   Federação   de   um   dos estados   
brasileiros/e  ou  Confederação   Brasileira  da modalidade. 

16 jogos 

6 Arbitragem 

Peteca - Arbitragem composta por 2 árbitros (dupla), 
credenciados  pela  Federação  de Peteca  de um dos 
estados brasileiros  e ou Confederação  Brasileira da 
modalidade . 

43 jogos 

7 Arbitragem 

Natação - Arbitragem completa composta por 18 árbitros 
sendo : 1 árbitro geral, 1 juiz de partida,  1 juiz de     chegada,     
1    chefe de cronometristas , 6 cronometristas ,1  balizador 
,  2  juízes   de   virada ,  1 estafeta ,  1 responsável  pela 
premiação ,  1 locutor  e 2 mesários . (Equipe com árbitros 
credenciados pela Federação de um dos estados 
brasileiros/e ou Confederação Brasileira da modalidade) . 

1 jornada de 4 
horas 

8 Arbitragem 

Atletismo - Arbitragem completa e credenciada pela 

Federação de Atletismo de   um   dos   estados brasileiros 
e ou Confederação Brasileira da modalidade, composta 
por 20 integrantes de acordo com as provas realizadas. 

2 jornadas de 4 
horas 

9 Arbitragem 

Judô - Arbitragem completa e credenciada pela 

Federação de Judô de um dos estados brasileiros e ou 

Confederação Brasileira da modalidade, composta por 1 

árbitro geral, 1 cronometrista e 2 anotadores de 

pontuação (quarteto). 

2 jornadas de 4 
horas 
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10 Arbitragem 

Tênis de Mesa - Arbitragem composta por 1 árbitro geral. 
Credenciada pela Federação de Tênis de Mesa de um dos 
estados brasileiros e ou Confederação Brasileira da 
modalidade . 

2 jornadas de 4 
horas 

11 Arbitragem 

Tênis de Quadra - Arbitragem composta por 1 árbitro geral. 
Credenciada pela  Federação  de  Tênis  de  Quadra  de  
um  dos estados brasileiros e ou Confederação  Brasileira 
da modalidade. 

70 jogos 

12 Arbitragem 
Xadrez - Arbitragem composta por 1 árbitro geral 
credenciado pela Federação de Xadrez de um dos estados 
brasileiros e ou Confederação Brasileira da modalidade. 

2 jornadas de 4 
horas cada  

13 Arbitragem 
Futebol Virtual - Arbitragem  completa e credenciada  pela 
Federação de Futebol Virtual  de  um dos estados  
brasileiros e ou Confederação Brasileira da modalidade. 

2 jornadas de 4 
horas cada 

14 Premiação 
Medalha para 1º lugar - Medalha com fita em poliester 
personalizada fundida em material ZAMAC, 70 mm de 
circunferência, 3 mm de largura. 

267 unidades 

15 Premiação 
Medalha para 2º lugar - Medalha com fita em poliester 
personalizada fundida em material ZAMAC, 70 mm de 
circunferência, 3 mm de largura. 

267 unidades 

16 Premiação 
Medalha para 3º lugar - Medalha com fita em poliester 
personalizada fundida em material ZAMAC, 70 mm de 
circunferência, 3 mm de largura. 

285 unidades 

17 Premiação 
Troféu 1º lugar, personalizado, tamanho 50 cm (com a 
base), material madeira e metal. 

26 unidades 

18 Premiação 
Troféu 2º lugar, personalizado, tamanho 40 cm (com a 
base), material madeira e metal. 

26 unidades 

19 Premiação 
Troféu 3º lugar, personalizado, tamanho 35 cm (com a 
base), material madeira e metal. 

26 unidades 

20 Premiação 
Troféu 1º lugar, personalizado em MDF, com pintura 
laqueada e envernizado, detalhes em chapa aço inox, 
plástico injetado e metalizado, com 100 cm. 

1 unidade 

21 Premiação 
Troféu 2º lugar, personalizado em MDF, com pintura 
laqueada e envernizado, detalhes em chapa aço inox, 
plástico injetado e metalizado, com 80 cm. 

1 unidade 

22 Premiação 
Troféu 3º lugar, personalizado em MDF, com pintura 
laqueada e envernizado, detalhes em chapa aço inox, 
plástico injetado e metalizado, com 70 cm. 

1 unidade 

23 Premiação 
Troféu 4º lugar, personalizado em MDF, com pintura 
laqueada e envernizado, detalhes em chapa aço inox, 
plástico injetado e metalizado, com 60 cm. 

1 unidade 

24 Premiação 
Troféu 5º lugar, personalizado em MDF, com pintura 
laqueada e envernizado, detalhes em chapa aço inox, 
plástico injetado e metalizado, com 50 cm. 

1 unidade 

25 
Placas de premiação 
para atletas destaque 

Placas de aço inox escovado, em baixa corrosão, com 
serigrafia, moldura com acrílico cristal e estojo de veludo. 
Medida: 0,20 x 0,15 cm. 

25 placas 

26 
Placas de 

identificação para 
desfile de abertura 

Placas de PVC de 2mm com adesivo leitoso impresso. 
Medida: 0,60 x 0,40 cm. Acabamento: corte reto e madeira 
fixada na parte de trás. 

22 placas 

27 Equipe de segurança  113 diárias 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

PRÓ-REITORIA DE ASSITÊNCIA ESTUDANTIL  

 

Segurança desarmada para controle de  entrada e saída do 
pessoal,  observação,  organização  e contenção de tumulto 
entre  outros,  durante  a realização dos jogos. 

28 
Confecção de 

camisetas 

Camisetas em tecido microfilamentado 100% poliamida 
com toque suave e secagem rápida. Tecido próprio para 
atividades esportivas. 

100 unidades 

29 Delegados de partida 

Profissional com registro atualizado no Conselho Regional 
de Educação Física, com experiência mínima de 02 (dois) 
anos em execução de eventos esportivos para atuar como 
delegado de partida durante todos os jogos.  

430 horas 

30 Mestre de cerimônia 
Contratação de um Mestre de Cerimônia para atuar na 
solenidade de abertura do evento no dia 27 de setembro 
das 19h às 22h. 

01 

31 Mestre de cerimônia 
Contratação de um Mestre de Cerimônia para atuar na 
solenidade de encerramento do evento no dia 27 de outubro 
das 17h às 20h. 

01 

32 Equipe médica 
Equipe médica, composta por 01 médico e 02 enfermeiros 
socorristas, que transportem itens essenciais ao 
salvamento de vidas 

16 diárias 

33 Lanche 
Lanche para a comissão organizadora (10 pessoas) 
durante todos os finais de semana do evento no período da 
manhã e no período da tarde. 

17 lanches 

34 Lavanderia 
Lavagem de 5 conjuntos (15 peças cada) de coletes 
esportivos, aproximadamente 20 kg. 

4 lavadas 

35 

Confecção de 
números de peito 
para atletas da 

modalidade Atletismo 

Número de peito para corrida. Material: Tyvek Branco, com 
4 picotes. Medida :21x15cm. Impressão colorida. 
Acompanha kit com 04 alfinetes. 

450 

36 Aluguel espaço físico 
Aluguel pista de atletismo do SESI Gravatás para 
realização da modalidade no dia 19/10 das 08h às 18h 

01 diária 

37 Aluguel espaço físico 
Aluguel de Quadra de Tênis para disputa de jogos na 
modalidade Tênis de Campo.    
 

8 diárias 

38 Aluguel espaço físico 

Locação de espaço físico para o dia 05/10 para a realização 
da Modalidade FIFA 2019 com a disponibilização de 4 TVs 
tela plana com no mínimo 40 polegadas e 4 video-games 
(Playstation 4). 

01 diária 

 
 

2. Locais de realização do projeto: 
 

Campus Educação Física UFU 

R. Benjamin Constant, 1286 - Nossa Sra. Aparecida, Uberlândia - MG, 38400-678 

 
Pista de Atletismo SESI Gravatás 

R. Nova Ponte, 500 - Jardim dos Gravatas, Uberlândia - MG, 38410-542 

 
Arena Sabiazinho 

Av. Anselmo Alves dos Santos, 3415 - Tibery, Uberlândia - MG, 38405-167 

 
Uberlândia Tênis Clube (UTC) 

Av. Cipriano Del Fávero, 741 - Centro, Uberlândia - MG, 38400-106 

3. Número de participantes:  

Espera-se um público de aproximadamente 2400 participantes DIRETOS 
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4. Período de realização:  

Os jogos serão realizados de 27 de setembro à 27 de outubro de 2019, sempre aos finais 
de semana, com exceção da abertura do evento, que será realizada sexta-feira (27/09) na Arena 
Sabiazinho. Os jogos ocorrerão de 08h às 20h e a programação completa segue anexa a este 
edital.  

 


