
ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, TIPO

MENOR PREÇO POR ITEM

PREGÃO PRESENCIAL N" 009/2022

Aos dezoito dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09:00hs, na

sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se

em sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA SABRINA RECH MALINSKI, e

equipe de apoio, CEZAR AUGUSTO SOARES e ANA SARA WELTER, designados

conforme Portaria n° 002/2022 de 03 de janeiro de 2022, para a realização dos atos

pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL N" 009/2022 DO TIPO MENOR PREÇO,

que tem por objeto a Contratação de pessoa jurídica visando a prestação de serviço

de arbitragem para realização de jogos nas seguintes modalidades: Futsal, Futebol

Suíço, Futebol de Campo e Voleibol, a serem realizados pela Secretaria Municipal de

Esportes deste Município de Planalto, PROCESSADO PELO SISTEMA DE

REGISTRO DE PREÇOS, tendo como valor máximo a importância de R$ 240.450,00

(duzentos e quarenta mil, quatrocentos e cinqüenta reais). Abertos os trabalhos,

foram credenciados os representantes das empresas: I DESCOMPLICA LTDA, o Sr.

Ulisses Ricardo Roehrs, da empresa CLA ESPORTE E AVENTURA LTDA, o Sr.

Luiz Milton Stella. As Associações A.A.F.A ASSOCIAÇÃO DOS ÁRBITROS DO

FUTEBOL AMADOR e ASSOCIAÇÃO DOS ÁRBITROS DE PÉROLA E CAROBA,

não credenciaram por não se enquadrarem no Regime de Micro e Pequena Empresa,

conforme descrito no item 4.1 do Edital. Dando continuidade, a Pregoeira ressaltou

que a ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicaria na

preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na mesma. Na sequencia,

foram abertos os envelopes contendo as propostas e, com a colaboração dos

membros da equipe de apoio, foram devidamente examinados, com a análise da

compatibilidade do objeto, prazos e condições de execução. Prosseguindo os

trabalhos, fez-se a leitura dos preços ofertados. Em seguida foi realizada a

classificação das propostas, onde foram consideradas como propostas válidas,

consagrando-se vencedoras as empresas subsequentes:
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CLA ESPORTE E AVENTURA LTDA

Lote Item Produto/Serviço Marca ; Unidade Quantidade Preço Preço total

1 1 Equipe de arbitragem para
jogos de futebol de
salâo(FUTSAL) Equipe de
arbitragem para jogos de
futebol de salão(FUTSAL),
com 2 árbitros de quadra e
um anotador, jogos com
duração de 40 minutos
corridos, divididos em dois
tempos de 20 minutos
cada.

SERVIÇOS UN 250,00 305,00 76.250,00

1 3 Equipe de arbitragem para
jogos de futebol de campo,
com 1 árbitro. 2 auxiliares
e um anotador, jogos com
duração de 90 minutos
corridos, divididos em dois
tempos de 45 minutos
cada.

SERVIÇOS UN 100,00 670,00 67.000,00

1 4 Equipe de arbitragem para
jogos de voieiboi, com 2
árbitros e um anotador,

jogos com três sets.

SERVIÇOS UN 100,00 290,00 29.000,00

TOTAL 172.250,00

1 DESCOMPLICA LTDA - EPP

Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total

1 2 Equipe de arbitragem para
jogos de futebol suíço, com
2 árbitros e um anotador,

jogos com duração de 50
minutos corridos, divididos

em dois tempos de 25
minutos cada.

iüESCOMP

LICA

UN 200,00 315,00 63.000,00

TOTA _ 63.000,00

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta

com as licitantes de melhor oferta, obteve-se o resultado acima descrito. Dando-se

continuidade ao certame licitatório foi solicitado as empresas participantes e

consideradas vencedoras: CLA ESPORTE E AVENTURA LTDA e I

DESCOMPLICA LTDA - EPP, em conformidade com o constante acima, conforme

critérios estabelecidos no Edital para apresentar o envelope de n° 02 (dois) - contendo

os documentos de Habilitação. Logo após terem sido rubricados pela pregoeira,

equipe de apoio e licitantes participantes, foi constatado que os mesmos estavam em

consonância com o estabelecido no Edital deste procedimento licitatório e por

conseqüência, as referidsa empresas foram consideradas HABILITADAS. No curso

do Presente procedimento licitatório não foi apresentado nenhuma impugnação pu
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recurso quanto a resultado, havendo renúncia expressa de prazo por parte das

licitantes participantes. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata

vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes das

empresas licitantes.

CARLA SABRINA RECH

MALINSKI

Pregoeira

068.626.699-40

CLAESPORTE E

AV^TURA LIDA
Luiz Milton Stella

CEZIAR AUGUSTO

SOARES

Equipe de

066.452. 4D3

I D^Ct^áteèA LIDA

EPP

Ulisses Ricardo Roehrs

ANA^SARA WELTER

Equipe de Apoio

072.454.189-69

A.A.F.A-ASSDCIAÇAO

DOS ARBitROS DO

FUTEBOL AMADOR

Robson Babinski

AS^CIAÇÃO DOS
ÁRBITROS DE PÉROLA E

CAROBA

Elson Suhre
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