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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ANÁLISE DE HABILITAÇÃO 

 

Data 04/11/2021 Horário início: 13h00min 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE COMPRA DIRETA Nº 04/2021 

PROCESSO Nº 95/2021 
 

OBJETO: 
 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE COMPRA DIRETA - Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviço de arbitragem para as Copas Municipais de futebol de campo e futsal categorias adulto, realizadas pela Secretaria 
de esporte e Lazer, conforme especificações constantes no Termo de Referência. 

 

No dia e hora supramencionados, na sede da Prefeitura Municipal, reuniram-se os Membros da Comissão Permanente de 
Licitação, conforme Decreto Municipal nº 5144/2021. Observando que a Manifestação de Interesse de Compra foi 
publicada no Site Municipal no dia 21/10/2021 e em Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina dia 22/10/2021 a fim de 
ampla divulgação. Enviaram propostas as seguintes empresas:  
 

DATA EMPRESA  CNPJ/MF VALOR TOTAL  SITUAÇÃO 

27/10/2021 
via email 

ALEX SANDER DE OLIVEIRA EVENTOS 28.338.266/0001-68 R$ 26.000,00 Aprovada 

27/10/2021 
via email 

FUTSPORTS ARBITRAGENS E ORGANIZAÇÕES 
ESPORTIVAS LTDA ME 

00.496.633/0001-32 R$ 31.840,00 Aprovada 

 

Iniciada a sessão os membros da CPL analisaram o processo e rubricaram as propostas apresentadas. Na sequência foi 
verificado se as propostas apresentadas cumpriram os requisitos determinados no aviso de Manifestação de Interesse 
publicado, onde identificou-se que as mesmas cumpriram as exigências e portanto foram aprovadas. Verificando-se os autos 
do processo de contratação direta chegou-se ao seguinte resultado:  
 

ALEX SANDER DE OLIVEIRA EVENTOS 

Item Descrição Un. Qtde 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 

Arbitragem dos jogos da Copa Municipal de Futebol de Campo, 
categoria masculino livre, com equipe composta por 3 árbitros e 
1 mesário. A equipe de arbitragem deverá estar em campo 30 
minutos antes do início da partida e entregar a súmula e o 
relatório de jogo, devidamente assinados, logo após a partida. 

Jogos 36 R$   500,00 R$ 18.000,00 

2 

Arbitragem dos jogos da Copa Municipal de Futsal, categoria 
masculino veterano, com equipe composta por 2 árbitros e 1 
mesário. A equipe de arbitragem deverá estar em quadra 30 
minutos antes do início da partida e entregar a súmula e o 
relatório de jogo, devidamente assinados, logo após a partida. 

Jogos 16 R$   250,00 R$  4.000,00 

3 

Arbitragem dos jogos do Campeonato Municipal de Futsal, 
categoria feminino livre, com equipe composta por 2 árbitros e 
1 mesário. A equipe de arbitragem deverá estar em quadra 30 
minutos antes do início da partida e entregar a súmula e o 
relatório de jogo, devidamente assinados, logo após a partida. 

Jogos 16 R$   250,00 R$  4.000,00 

Valor Total R$   26.000,00 

 

FUTSPORTS ARBITRAGENS E ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS LTDA ME 

Item Descrição Un. Qtde 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 

Arbitragem dos jogos da Copa Municipal de Futebol de Campo, 
categoria masculino livre, com equipe composta por 3 árbitros e 
1 mesário. A equipe de arbitragem deverá estar em campo 30 
minutos antes do início da partida e entregar a súmula e o 
relatório de jogo, devidamente assinados, logo após a partida. 

Jogos 36 R$   600,00 R$ 21.600,00 
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2 

Arbitragem dos jogos da Copa Municipal de Futsal, categoria 
masculino veterano, com equipe composta por 2 árbitros e 1 
mesário. A equipe de arbitragem deverá estar em quadra 30 
minutos antes do início da partida e entregar a súmula e o 
relatório de jogo, devidamente assinados, logo após a partida. 

Jogos 16 R$   320,00 R$  5.120,00 

3 

Arbitragem dos jogos do Campeonato Municipal de Futsal, 
categoria feminino livre, com equipe composta por 2 árbitros e 
1 mesário. A equipe de arbitragem deverá estar em quadra 30 
minutos antes do início da partida e entregar a súmula e o 
relatório de jogo, devidamente assinados, logo após a partida. 

Jogos 16 R$   320,00 R$  5.120,00 

Valor Total R$   31.840,00  
 

Verificada a menor proposta, no valor de R$ 26.000,00, necessário se faz a apresentação da documentação conforme e-
mail encaminhado para empresa ALEX SANDER DE OLIVEIRA EVENTOS dia 28/10/2021 designando a apresentação de 
contrato social e certidões negativas via e-mail até dia 04/11/2021 às 13h:30min. No dia 04/11/2021, a empresa ofertante 
da melhor proposta encaminhou via email os documentos solicitados, os quais foram achados conforme e por estes motivos 

a proposta apresentada pela empresa ALEX SANDER DE OLIVEIRA EVENTOS foi julgada como a mais vantajosa para o 
Município. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta ata assinada por todos os 
presentes. 
 
 
 
 
 

ISABELA RAICIK DUTRA POHL 
1ª PRESIDENTE ADJUNTA 

KARINA JUSSARA DOS SANTOS 
2ª PRESIDENTE ADJUNTA 

JOSEANE MARIA SOARES DE LIMA 
3ª VICE-PRESIDENTE 

 
 

 


