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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°002/2021 

Edital para credenciamento de jogos online no formato de atividades 

competitivas de jogos para compor o “1° Campeonato Free Fire Rio-

Branquense” na data do dia 25 de abril de 2021, conforme explicitado neste 

Edital. 

A prefeitura de Visconde do Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de 

Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, torna público aos interessados em compor o 

“Campeonato Free Fire Rio-Branquense” na data do dia 25 de abril de 2021. 

 

1. DO OBJETO 

1.1 – O "1° Campeonato Free Fire Rio-Branquense” - Formação objetiva o 

desenvolvimento de competências, habilidades e também promover através 

deste momento de lazer e descontração aos munícipes proponentes. 

1.2 – Por meio deste edital, o programa visa à prática de atividades de 

jogos online que proporcionaram a aquisição de novos conhecimentos e 

vivências, de experimentação e de contato com os mais diversos tipos de 

linguagens, técnicas e ideias, possibilitando a difusão do Lazer. 

1.3 – A realização do "1° Campeonato Free Fire Rio-Branquense” será 

realizada no Colégio Municipal Rio Branco, Av. Prefeito Ruy Bouchardet 

n°465 – Jardim Alice. 

 

2. DAS DEFINIÇÕES 

2.1 - A idade mínima para participar do evento é de 10 anos. 

2.2 Jogadores entre 10 e 17 anos serão necessários autorização dos pais. 

2.3 Jogadores acima de 17 anos, livre inscrição, sem necessidade de 

autorização dos pais. 
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2.4 – CANDIDATO pessoa física que se inscreverão no supracitado edital, 

atendendo todas as recomendações previstas no mesmo, sem 

qualquer falto que venha torna-lo inapto para a efetuação da sua 

inscrição. 

2.5 – JOGADOR pessoa que preencheu todos os requisitos deste edital no 

que tange as recomendações previstas para efetuação da inscrição, foram 

classificadas e estão aptas para a dinamização dos jogos na condição de 

competidor. 

2.6 – COMISSÃO ORGANIZADORA é a Secretaria Municipal de Cultura, 

Esporte, Lazer e Turismo que deverá ficar no encargo da organização deste 

evento, conforme as cláusulas previstas neste edital. 

2.7 – COMISSÃO JULGADORA é formada pelos árbitros que deverão ser 

indicados pela “Comissão Organizadora”. 

2.8 – ÁRBITROS são membros da Comissão Julgadora que São os 

membros da organização que têm a responsabilidade de julgar cada 

assunto, pergunta e situação que ocorra antes, durante e imediatamente 

depois de cada jogo.  

 

3. DAS CONDIÇÕES DOS CANDIDATOS 

3.1 – Podem participar deste edital pessoa física que esteja morando no 

município de Visconde do Rio Branco-MG. 

3.2 – O número de competidores fica limitado a 46 inscritos. 

3.3 – Apresentar toda a documentação exigida neste Edital de Chamamento 

Público. 

3.4 – Ter sua própria conta de Free Fire. 
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   3.5 – O candidato deverá estar em conformidade com todas as cláusulas 

propostas neste Edital de Chamamento Público. 

 

4. DAS INCRIÇÕES 

4.1 – Toda documentação pertinente quanto a este Edital de Chamamento 

Público, deverá estar disponível na página 

https://www.viscondedoriobranco.mg.gov.br/campeonato-freefire As 

dúvidas poderão ser retiradas pelo email culturaturismo @visconde do 

riobranco .mg.gov.br ou pelo telefone 3559-1907. 

 

4.2 – Cópia do RG ou Carteira Nacional de Habilitação. 

4.3 – Comprovante de endereço em nome do candidato ou documento 

similar atestando que reside em Visconde do Rio Branco-MG. 

4.4 – Ficha cadastral preenchida emitida pela Secretaria Municipal de 

Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. 

4.5 – A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, poderão 

solicitar aos candidatos que foram selecionados, outros documentos que 

julgar necessário a qualquer momento. 

4.6 – As incrições referentes ao "1° Campeonato Free Fire Rio-Branquense” 

estarão abertas a partir do dia 15 de março até 15 de abril do ano corrente. 

4.7 - A ficha de inscrição deve ser preenchida e entregue a Secretaria 

Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, ou deverá ser enviada no 

seguinte e-mail: culturaturismo@viscondedoriobranco.mg.gov.br  

 

5. DO INDEFERIMENTO DAS INCRIÇÕES 

5.1 – Serão indeferidas as inscrições: 
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– Protocoladas após o período de credenciamento definidos neste Edital de 

Chamamento Público. 

– Que não apresentarem toda a documentação exigida neste Edital de 

Chamamento Público. 

– Que não atenderem aos termos do item “das condições dos candidatos”. 

 

6. DOS PROCEDIMENTOS CRITÉRIOS E JULGAMENTOS 

6.1 – Os nomes devem ser únicos, e a Comissão organizadora se reserva ao 

direito de rejeitar um nome de jogador se considerar vulgar, ofensivo ou 

discriminatório. Se um jogador infrator não mudar para um nome adequado 

quando for solicitado, a Comissão Organizadora se reserva ao direito de mudá-

lo ou desclassificá-lo imediatamente de acordo com o julgamento do árbitro. 

6.2 – Uma vez feito o registro, a troca de nome de jogador estará bloqueada 

pelo resto da competição. 

6.3 – Os jogadores devem usar suas próprias contas de Free Fire. Se for 

descoberto que um participante está usando a conta de outro jogador, o 

participante será desclassificado imediatamente. 

6.4 – Não serão permitido o uso da habilidade do personagem Chrono (CR7) e 

de qualquer tipo de controle. 

6.5 – Será permitido, habilidade, equipamento, vestuário, moda, cofre ou 

coleção, a menos que estejam presentes erros que afetem a competição, o 

qual se informará com a maior antecedência possível. Se utilizar uma 

característica de jogo restringida, os Árbitros se reservam o direito de expulsar 

o jogador que está descumprindo a regra. 

6.6 – A Comissão Organizadora reservam o direito de proibir ou eliminar 

jogadores com patrocinadores ou sócios que sejam únicos ou amplamente  
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conhecidos por pornografia uso de drogas, ou outros temas adultos, assim 

como qualquer patrocinador ou sócio que possa denegrir a reputação da 

competição. 

6.7 – Em caso de uso de HACK ou FORMAÇÃO DE EQUIPE dentro da partida, 

iremos iniciar uma partida EXTRA removendo os jogadores irregulares!. A 

partida é totalmente cancelada para que não haja interferência no resultado. 

6.8 – As decisões dos Árbitros são definitivas e não poderão ser discutidas 

nem mudadas uma vez tomadas. 

 

7. RESPONSABILIDADE DO JOGADOR 

7.1 – Os jogadores deverão ter seus próprios equipamentos, sendo 

responsáveis por: 

– A proteção e funcionamento de seu celular ou tablet. 

– Software que joguem. 

– A porcentagem e estado da bateria. 

– Atualizar o jogo e que seu dispositivo possa executá-lo. 

 

8. FORMATO DE COMPETIÇÃO/PONTUAÇÃO/PREMIAÇÃO 

8.1 – Os jogadores jogarão entre si. O formato é o de pontos corridos, ou seja, 

o jogador que tiver somado mais pontos ao final da competição é campeão. 

– Número de partidas: 6 

– Número de participantes: 46 

8.2 – Pontuação 
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– 1° lugar: 20 pontos   

– 2° lugar: 18 pontos  

– MVP 15 pontos  

8.3 – Em caso de dois ou mais jogadores empatarem em pontos 

desclassificação, os desempates serão realizados de acordo com os seguintes 

critérios: 

– 1° critério: Pelo número de kills totais 

– 2° critério: Pelo lugar obtido na última partida. 

8.4 – Serão premiados os 3 (três) primeiros colocados da classificação geral. 

 – 1° Lugar (1 Troféu, 1 Joystick de celular, 1 Headfone gamer). 

–  2° Lugar (1 Troféu, 1 Joystick de celular, 1 Headfone gamer ). 

– MVP (1 Troféu, 1 Joystick de celular, 1 Headfone gamer). 

8.5 – Os jogadores poderão verificar a data e horário de suas partidas na 

página https://www.viscondedoriobranco.mg.gov.br/campeonato-freefire  

8.6 – Haverá 5 minutos de tolerância a partir da hora indicada. Finalizado esse 

tempo, o jogo iniciará. Podendo o jogador que não estiver presente ser 

eliminado. 

8.7 – Os Árbitros serão os responsáveis por criar a sala de jogo oficial. 

8.8 – Ajustes gerais / de partida 

– Modo: Clássico 

– Mapa: Bermuda 

– Espectadores: Somente Árbitros 
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8.9 – Restrições de elementos de jogo. Poderão adicionar restrições em 

qualquer momento antes ou durante uma série, se há erros conhecidos de  

algum elemento de jogo. O fato de ignorar estas restrições, seja de forma 

deliberada ou intencional, poderá ser motivo de derrota e expulsão do jogador. 

8.10 – Somente poderá fazer uso do chat para falar sobre dúvidas importantes 

ou responder ao Árbitro. 

8.11 – Os Árbitros assumirão o cargo de revisar os resultados, fazer cálculos 

de pontuações e atualizar a classificação em cada partida. 

8.12 – Os árbitros podem considerar um remake, ao seu exclusivo critério, se 

existir falha em um servidor de jogos e que todos os jogadores não podem se 

conectar, ou se 10 ou mais se desconectam ao mesmo tempo. Os jogadores 

não podem solicitar uma pausa ou um remake. 

8.13 – Ao final de cada partida, o jogador é responsável por fazer a captura da 

tela de resultados e reportá-la na página da partida clicando no botão reportar 

resultado onde se permitirá adicionar a imagem. 

8.14 – As seguintes ações estão totalmente proibidas e estarão sujeitas a 

sanções e critérios dos Árbitros. 

– Confabulação. Qualquer acordo ou ação entre 2 (dois) ou mais jogadores 

para deixar os adversários em desvantagem ou se beneficiar de um resultado. 

– Hacker. Qualquer modificação no jogo. 

– Aproveitamento. Usar de maneira intencional qualquer erro dentro do jogo 

para tentar tirar vantagem. 

– Representação. Jogar na conta de outro jogador. 

– Obscenidade e discriminação. Usar linguagem obscena, vulgar, insultante, 

ameaçadora, abusiva, injuriosa, caluniosa ou difamatória. 
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– Discriminação e difamação. Ofender a dignidade ou integridade de uma 

pessoa ou grupo de pessoas por meio de palavras ou ações depreciativas, 

discriminatórias ou desrespeitosas por causa de raça, cor da pele, etnia, 

origem nacional ou social, gênero, idioma, religião, orientação sexual, opinião 

política ou de outro tipo, situação financeira, nascimento ou outro estado. 

– Declarações negativas. Fazer, publicar ou apoiar qualquer declaração ou 

ação que tenha ou esteja designada a ter um efeito prejudicial ou danoso. 

– Atividade criminal. Estar envolvido em atividade que está proibida por uma 

lei, estatuto ou tratado comum. 

– Engano. Apresentar provas falsas ou mentir para os Árbitros. 

– Infrações. Depois de descobrir que o jogador cometeu violação das regras 

especificadas acima, a “Comissão julgadora” poderá emitir sanções a seu 

critério, incluindo a desclassificação do mesmo. 

8.15 – Não se permite que os participantes causem intencionalmente uma 

desconexão durante o jogo. Fazê-lo significa desclassificação do torneio. Se 

um participante está desconectado devido a problemas de rede, eles podem se 

reconectar ao jogo enquanto a partida estiver em andamento. 

8.16 – Eventuais esclarecimentos referentes a este Edital, serão prestados na 

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, em dias úteis, pelo 

telefone: 3559-1907 ou e-mail culturaturismo@viscondedoriobranco.mg.gov.br, 

pessoalmente Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. 

8.17 – É obrigatório o uso de máscara durante o evento. 
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