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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Contratação de empresa para prestação de serviços de profissionais para ministrar aulas de iniciação esportiva e treinamento
desportivo, para crianças e adolescentes, nos naipes masculino e feminino, na faixa etária de 04 a 18 anos, com carga horária de até 80
horas semanais, distribuidas nas modalidades de Futsal, futebol, voleibol, basquete, handebol, Atletismo, Karatê, Tênis de Mesa e
Xadrez, de acordo com a demanda e solicitação do Departamento Municipal de Esporte.

Ata referente ao Processo Licitatório 08/2022, Edital de Pregão Presencial 04/2022, cujo objeto é a Contratação de

empresa para prestação de serviços de profissionais para ministrar aulas de iniciação esportiva e treinamento

desportivo, para crianças e adolescentes, nos naipes masculino e feminino, na faixa etária de 04 a 18 anos, com carga

horária de até 80 horas semanais, distribuídas nas modalidades de Futsal, futebol, voleibol, basquete, handebol,

Atletismo, Karatê, Tênis de Mesa e Xadrez, de acordo com a demanda e solicitação do Departamento Municipal de

Esporte. Aos  vinte e quatro dias do mês de março de 2022, às 8h30min, na sala de licitações da Prefeitura Municipal

de Coronel Freitas, reuniu-se o pregoeiro e sua equipe de apoio, para deliberar acerca da convocação do licitante

vencedor do objeto o qual convocado dentro do prazo legal não responde aos email e tentativa de contato para

celebrar contrato. Apresentaram tempestivamente os envelopes credenciamento, proposta e documentação as

seguintes empresas:  * NEFAP ENSINO ESPORTIVO LTDA;   * MATHEUS ANDRÉ MEZZOMO E CIA LTDA;   * CENTRO

DE TREINAMENTO ITALO BRASILEIRO DE FUTEBOL LTDA.   Após o recebimento e análise da documentação

referente ao credenciamento verificou-se que todas as empresas que entregaram os envelopes estão aptas a participar

do certame. Ato contínuo, foram disponibilizados os envelopes para que os licitantes rubricassem, atestando a sua

inviolabilidade. Após, o pregoeiro determinou a abertura dos envelopes contendo a proposta dos participantes

credenciados. Posteriormente, foram disponibilizados aos licitantes para que conferissem a validade das propostas e

rubricassem as mesmas. Após, o pregoeiro passou a lançar os licitantes e seus respectivos valores no sistema. Ato

contínuo, foi aberto para a etapa de lances. Tudo ocorreu normalmente. Houve ampla disputa do item, por vezes a

pregoeira alertou os licitantes acerca do cuidado com os lances em razão de não tornar o item inexequível.   Após, foi

aberto o envelope da documentação da empresa vencedora CENTRO DE TREINAMENTO ITALO BRASILEIRO DE

FUTEBOL LTDA, onde não foi constatada a apresentação de do item exigido no item 6.1 "l" ato contínuo foi

inabilitada a empresa por não ter cumprido o critério de habilitação. Desta forma, foi aberto o envelope do segundo

colocado empresa NEFAP ENSINO ESPORTIVO LTDA, onde apresentou os documentos exigidos para habilitação,

restando vencedora do certame. Fica registrado que a empresa NEFAP apresentou o certificado de registro de pessoa

jurídica com o CNPJ correto, porém o nome do estabelecimento desatualizado deve no prazo legal apresentar novo

documento. Pregoeira questionou quanto à intenção de promover algum recurso onde houve a manifestação em não

promovê-lo, bem como a renúncia ao prazo decadencial. É o Relato.  Hoveram tentativas de contato, na data de 17

/2022 foi enviado email ao licitante, este teve confirmação de leitura e não obtivemos resposta. Desta forma pugna a

comissão pela desclassificação do licitante, seguindo a ordem de classificação, fica obseervado o disposto na Lei

10.520/2022, artigo 4° XXIII - se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não

celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no inciso XVI.   Bem como fica o licitante vencedor sujeito as penalidades

do artigo Art. 7º : " Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de

entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou

cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será

descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o

desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais

cominações legais".  Nesse sentido pugna esta comissão pela convocação do próximo colocado na ordem de

classificação, sendo a empresa: MATHEUS ANDRÉ MEZZOMO E CIA LTDA, para que manifeste interesse no item

objeto da licitação. Atenta-se que, neste caso, a execução se dará nos termos da oferta do licitante convocado, sem

prejuízo à negociação pelo pregoeiro para eventual redução do preço (resguardada a exequibilidade da proposta). Se

a proposta estiver compreendida nos parâmetros de aceitabilidade fixados no edital, então será classificada, seguindo-

se à análise dos pressupostos habilitatórios. Contudo, fica convocada a empresa MATHEUS ANDRÉ MEZZOMO E CIA

LTDA, para que no prazo legal manifeste interesse no item da  licitação nos termos da lei. Fica aberto o prazo recursal

de 05 dias na forma da lei. Após, em caso de não houver manigestação recursal, fica aprazada sessão pública para

data 04/04/2022 as 13h:30 min para verificação das condições habilitatórias da empresa convocada, e posteriormente
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em caso de cumprimento, a adjudicação do objeto.

 COMISSÃO:
Coronel Freitas,  24  de  Março  de  2022

 CASSIANE FICAGNA  - ........................................ - Pregoeiro(a)


