
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2023 

Aos Licitantes, 

Ref: Convite nº 002/2023 – “Esclarecimento 01”. 

Objeto: Contratação de empresa especializada em gestão de torneios esportivos para prestação de serviços 

em assessoria técnica e operacionalização geral, contemplando a organização, controle de inscrições, 

arbitragens, apuração e finalização dos resultados do COOPSPORTES, realizado pelo Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Cooperativismo do Estado de Minas Gerais – Sescoop/MG. 

A Comissão Permanente de Licitação do Sescoop/MG, no uso de suas atribuições, acusa o recebimento de 

Pedidos de Esclarecimentos, enviados por empresas licitantes, os quais transcrevemos e esclarecemos 

conforme abaixo: 

Questionamento nº 01 – “As inscrições possuem taxa para as cooperativas?" 

Resposta nº 01 – Não. O Sescoop/MG não cobra taxa de inscrição das Cooperativas. 

Questionamento nº 02 – “(...) objetivando adequar à real necessidade e evitar despesas com locação 

desnecessária de equipamentos, SUGERE-SE, readequar o Quadro de Materiais e Estruturas Esportivas e 

de Apoio Logístico (pag. 31/32), posto que:  

 1) a estimativa do número de jogos previstos no item 18 das planilhas H, I,J,K,L,M fazem a correta 

previsão de utilização de 01 árbitro na modalidade; 

 2) pelo número estimado de jogos, em todas as etapas, um árbitro é suficiente para a realização dos 

jogos; 

 3) os itens a se alterar seriam os seguintes: 

Item  Material Nº atual Real necessidade 

02 Redes oficiais 02 01 

03 Bolas 06 03 

04 Suportes 04 02 

05 Raquetes 06 03 

06 Aparadores 20 10 

07 Placares 02 01 

31 Mesas 02 01 

 

            4) ajustar também o quadro da página 32 (4.21.1) constando a locação de 01 (uma) mesa para todas 

as etapas”. 

Resposta nº 02 – Cabe ressaltar que desde suas primeiras edições o Coopsportes cresceu em mais de 81% 

quanto ao número de atletas participantes e que, quanto a disputa da modalidade de tênis de mesa, tal 

modalidade contempla atualmente o público feminino e masculino. A estimativa do número de jogos por 

modalidade, considera a capacidade física máxima de cada espaço esportivo e a nossa expectativa. 

O número de jogos poderá ser inferior caso as vagas abertas por modalidade não sejam completadas com o 

número de inscritos (Conforme Termo de Referência) e o valor a ser cobrado por prestação de contas deverá 

levar em consideração o número efetivo de jogos e de profissionais utilizados efetivamente pela 

CONTRATADA. As tabelas constantes no Termo de Referência do Edital apresentam o número estimado de 

jogos, árbitros e mesários/apontadores por localidade, sendo prerrogativa do SESCOOP/MG cancelar ou 

alterar a quantidade de quaisquer etapa ou jogos caso não atinja o número mínimo de participantes, 

tudo isto conforme Termo de Referência, Anexo I do Edital. Contudo, ainda que pese a preocupação 
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contemplada no pedido de esclarecimento, ressaltamos diante de todo o exposto, que permanece inalterado 

o Edital, Termo de Referência e demais anexos. 

 

Questionamento nº 03 – “É necessário cadastro prévio de licitantes não convidados junto ao 

SESCOOP/MG? Em caso positivo, informar prazo e condições para a realização do mesmo" 

Resposta nº 03 – Não é necessário cadastro prévio para participação nesta licitação. 

 

Questionamento nº 04 – “As planilhas identificadas com a letra "H" estão duplicadas, sendo assim, várias 

delas possuem a letra respectiva errada. Poderia ser realizada a correção?" 

Resposta nº 04 – A planilha H refere-se a Equipe Técnica de apoio - Planilha Orçamentária “H” da ETAPA 
FINAL – Belo Horizonte, no entanto esclarecimentos que a “PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE 
ARBITRAGEM, Belo Horizonte 1ª Classificatória” que também está com o nome de Planilha “H”, deverá ser 
orçada, mas esclarecemos que para fins deste Edital está planilha passa a se chamar “H1”. 
 

RESUMO E ORÇAMENTO GLOBAL: 

Cidade Data Valor de cada planilha orçamentária * Total cidade ** 
(A+C+H1+N1) 

BH 1ª 
Etapa 

14 e 15 de abril A C H1 N1  

 R$ R$ R$ R$ R$ 

 
Questionamento nº 05 – “As planilhas constantes no item 5.6, constam como quantidade o número de 
profissionais? Sendo assim, não deveria haver uma outra coluna que dispusesse do número de jogos de cada 
modalidade/etapa (conforme item 5.4), evitando a ambiguidade do entendimento que o valor unitário do 
serviço de arbitragem seria um só e não proporcional ao número de jogos efetivamente realizados, o que 
poderia provocar prejuízo ao licitante e/ou ao erário do SESCOOP/MG?" 
 

Resposta nº 05 – Sim. As tabelas do item 5.4 apresentam o número estimado de jogos por localidade e as 

tabelas do item 5.6 informam que para a consecução do objeto em questão a empresa a ser CONTRATADA 

deverá entregar, além dos produtos e serviços elencados nos itens anteriores, a quantidade de árbitros 

estimados pelo Sescoop/MG. Portanto, as colocações interpostas não têm, por todo o esclarecido acima, 

insumos suficientes para uma emenda ao Edital de Licitação e seus anexos. 

 

Atenciosamente, 

 

 
Robert Martins Santos 
Presidente da Comissão de Licitação do Sescoop/MG 
 

 
Lucas Cotta Lage 
Comissão de Licitação do Sescoop/MG     


