
 

 
 

 

 São Paulo, 13 de junho de 2017. 

 

Comunicado às empresas interessadas na prestação de serviços de controle de acesso e emissão de 

ingressos para a Copa Paulista de Futebol – Temporada de 2017. 

 

1) Caberá à Federação Paulista de Futebol contratar empresa atuante no segmento de controle 

de acesso aos estádios e de emissão de ingressos para a Copa Paulista de Futebol – 

Temporada de 2017, após análise dos requisitos de idoneidade cadastral e da proposta 

comercial das empresas proponentes.  

 

2) A proposta comercial deverá ser entregue até às 12h do dia 20/06/2017, na sede da Federação 

Paulista de Futebol, na Rua Federação Paulista de Futebol, 55, Barra Funda, São Paulo, SP, 

ou através de email para: andrea.franco@fpf.org.br.  

 

3) As empresas interessadas que não estejam credenciadas para atuação em outras competições 

organizadas pela Federação, apresentarão, além da proposta comercial, os documentos 

relacionados nos itens 5.1 a 5.7.  

 

4) Para a elaboração da proposta comercial, as empresas proponentes levarão em consideração 

que os serviços serão prestados visando os seguintes fins: 

 

I. Para estádios com capacidade superior a 10.000 espectadores, o controle de 

acesso do público será realizado, necessariamente, por catracas com contadores e 

sistema para o registro de público. Para estádios com capacidade inferior a esse 

número, o uso da catraca será opcional, e o controle de acesso poderá ser feito por 

meio de sistema de leitura de ingressos.  

 

II. Após o fechamento dos portões, será disponibilizado à Federação relatório com 

o registro de acessos por catraca e a indicação do local da instalação.  

 

III. Instalação de equipamentos de emissão de ingressos em pelo menos 5 postos 

de venda, em locais distintos da cidade-sede do jogo, o que deverá ser realizado com 

no mínimo 72 horas de antecedência da partida.  

 

IV. Emissão de relatório com conteúdo padronizado contendo as seguintes 

informações: a) público total e renda bruta, para divulgação durante a realização da 

partida, com identificação da empresa emitente, data e hora da emissão do relatório; 

b) relatório de público por setor; c) tipo de ingressos (inteira/meia); d) quantidade 

emitida de ingressos; e) valor unitário e total arrecadado; f) valor arrecadado por tipo 

de ingresso; g) identificação dos clubes mandante e visitante; h) data, hora, local do 

jogo e estádio;  

 



 

 
 

V. Realização de venda de ingressos on-line. Na página destinada à aquisição de 

ingressos deverá conter os preços mínimos para a competição, e mapa com os 

setores do estádio, indicando os assentos disponíveis para venda e escolha do 

torcedor. 

 

VI. A venda de ingressos por meio eletrônico será realizada mediante 

cadastramento prévio do interessado, e será proibida à pessoa não identificada. Será 

admitida a venda eletrônica a menor de 18 anos de idade, bastando que seja 

informada a data de nascimento por ocasião do cadastramento, acompanhada do 

CPF do responsável legal;  

 

VII. Os dados cadastrais obtidos pela inscrição dos torcedores pertencentes às 

torcidas organizadas deverão ser entregues à Federação para serem disponibilizados 

ao Ministério Público. A prestadora manterá arquivo com a relação de compradores 

não pertencentes às torcidas organizadas, que será disponibilizado quando solicitado 

pela Federação Paulista de Futebol ou pelo Ministério Público. 

 

VIII. Na hipótese de cancelamento de jogos, deverá ser providenciada a devolução 

do valor ou a troca do ingresso em caso de alteração da partida para novo local, 

observando que essa informação deverá ser repassada para o torcedor na mesma 

página eletrônica na qual houve a aquisição. 

 

IX. Os ingressos ostentarão características referentes às informações da partida, 

tais como: indicação do setor/assento, local e horário da partida, identificação do 

nome das agremiações disputantes, nome da competição, valor e tipo de ingresso 

(inteira/meia-entrada), número da apólice de seguro, e, quando solicitado, o logotipo 

de eventual patrocinador da competição. 

 

X. Deverá ser oferecido treinamento e suporte técnico aos operadores do sistema, 

indicados pelo clube. 

 

5) As empresas não credenciadas pela Federação para atuação em outras competições, 

apresentarão o rol de documentos a seguir, na forma e no prazo previstos no item 2:  

 

5.1)  Cópia do contrato social e do cartão de CNPJ ativo; 

 

5.2)  Balanço patrimonial do último exercício atestando a capacidade financeira para a 

realização dos serviços; 

 

5.3)  Apresentação de projeto técnico do equipamento com capacidade de escoamento 

de público de no mínimo 1000 pessoas/hora/catraca, acompanhado de declaração 

de responsabilidade pela performance prometida.  

 



 

 
 

5.4)  Comprovação de capacidade para confecção de ingressos em até 48 horas após 

o pedido com a respectiva declaração de responsabilidade de fazê-lo sempre que 

solicitado pela Federação. 

 

5.5)  Declaração de responsabilidade no sentido de que nas vendas antecipadas on-

line haverá a inserção do nome e demais dados de identificação do comprador do 

respectivo ingresso.  

 

5.6)  Comprovação de operação de acesso no mínimo em 01 (um) estádio com 

capacidade de pelo menos 20.000 (vinte mil) pessoas, acompanhado de 

declaração de responsabilidade sob as penas da lei. 

 

5.7)  Certidões negativas dos distribuidores cíveis, falência e concordata e executivos 

fiscais da justiça estadual, certidões negativas da justiça federal, certidões 

negativas de INSS, certidões negativas de tributos federais e certidões negativas 

de débitos do FGTS. 

 

A Federação Paulista de Futebol, por meio do seu Departamento de Arrecadação, coloca-se à 

disposição das empresas que pretendam apresentar proposta comercial para a prestação dos serviços 

aqui definidos, para eventuais esclarecimentos.  

 

FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


