
Brito a .Ce ,
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Assunto: Pedido de Esclarecimento Pregão 058/2020 “4
Anexos: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO- PREFEITURA DE NOVO HORIZONTE 2 pdf.pdf

Bom dia Brito.

Conforme contato telefônico, a princípio segue pedido de esclarecimento.
Por gentileza, acusar recebimento.

Sem mais para o momento, reitero os votos de estima e consideração, uma boa semana!
Deus lhe abençõe!

Atenciosamente

NOSSA MISSÃO
“Prestar serviços desportivos destinados a atender às necessidades de nossos clientes,no interior do estado de São Paulo, com qualidade, confiabilidade e custos adequados aseus eventos.”
NOSSA VISÃO
“Ser uma empresa de reconhecimento, destacando-se pela excelência nos serviçosprestados, por equipes capacitadas, comprometidas com 3 qualidade total e a satisfaçãodos clientes.”
NOSSOS VALORES
“Ética, responsabilidade, qualidade, confiança e compromisso, sabendo que Deus é quemTA permite que alcemos vôos mais altos!"
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO E MEMBROS DA EQUIPE DE

APOIO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO HORIZONTE/SP,

PROCESSO DE LICITAÇÃO n.º 172/2.020 - Edital n.º 104/2.020

PREGÃO PRESENCIAL n.º 058/2.020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de Empresa ou Liga

Especializada para fornecimento de ARBITRAGEM, para atuarem nos

campeonatos que vierem a ser realizados pela Diretoria Municipal de

Esportes e Lazer, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme

especificações quantitativas e qualitativas constantes do Termo de

Referência - Anexo I.

C.R. PEREIRA ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS - ME,

pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ/MF n.º
28.800.338/0001-47, com sede administrativa na Rua Celeste Cavalini,

n.º 690, Jardim São Sebastião, CEP: 15.903-104, na Cidade e Comarca

de Taquaritinga/SP, por seu representante infra-assinado, Senhor

Claudinei Roberto Pereira, (sócio-administrador), brasileiro, casado,

vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, tempestivamente, a
fim de solicitar, consoante lhe faculta o Anexo 1 Termo de Referência

e subitem 10.1. do instrumento convocatório o devido PEDIDO DE

ESCLARECIMENTO sobre disposição contida no ato de convocação

epigrafado, conforme adiante se especifica, a saber:
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À guisa de preliminar, certifica-se que a datade abertura da sessão pública está prevista vara o dia 23 deJulho de 2.020 às 14:00 horas, conforme descrição do edital.

A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte/SPpretende realizar licitação, na modalidade Pregão Presencial,visando “Contratação de Empresa ou Liga Especializada parafornecimento de ARBITRAGEM, para atuarem nos campeonatos quevierem a ser realizados pela Diretoria Municipal de Esportese Lazer, pelo prazo de 12 (doze) meses”, conformeespecificações quantitativas e qualitativas constantes doTermo de Referência - Anexo 1, observando as obrigações elencadasneste instrumento convocatório.

Nesse passo, consta no PREÂMBULO do respectivo
edital, a saber:

* A sessão pública de processamento do Pregão será realizada
na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações e Contratossituada na Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº. 185,centro, na cidade de Novo Horizonte - SP no próximo dia23 de Julho de 2020, ato sequencial ao credenciamento.
e O PREGÃOserá conduzido pelo PREGOEIRO, auxiliado pelaEQUIPE DE APOIO, conforme designação contida nos autosdo processo, (Decretos Municipais nº 6.761/19 e nº 6.895/20).
* Data para entrega do(s) documento(s) paracredenciamento, da declaração de que a proponente cumpreOs requisitos de habilitação e dos envelopes proposta Edocumentos de habilitação: 23 de julho de 2020, às 14:00horas (horário de brasília).
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Todavia, no encabeçamento inicial do
mesmo edital constou registro de preços para contratação de
Empresa ou Liga Especializada para fornecimento de Arbitragem
para atuarem nos campeonatos que vierem a ser realizados pelaDiretoria Municipal de Esportes e Lazer pelo prazo de 12
(doze) meses.

Ao verificar as condições paraparticipação na licitação citada, constatou-se que o edital
prevê em seu Anexo I, Termo de Referência, que, a saber:

03.03. A Liga, Associação ou Empresa licitante deverá ser apta e de acordo
com o objeto licitado, contendo árbitros capacitados para a realização dos
jogos de voleibol adaptado, basquetebol, futsal ou futebol, sendo que a
empresa vencedora, por ocasião da assinatura do contrato, deve apresentarna modalidade futebol de campo e Futsal certificados vigentes do ano dos
cursos ou reciclagem de arbitragem das suas respectivas federações de cada
Uma das duas modalidades da equipe que fará os jogos, bem como os nomedos mesmos (posteriormente em caso de troca deve ser comunicado comantecedência a Diretoria de Esportes). (Grifo Nosso)

Referida condição não constou das
exigências feitas ac longo do edital, apenas no Anexo I, eacaba por limitar/impedir a participação de todas as empresasprivadas interessadas no certame, privilegiando somente asassociações e ligas que são as únicas que conseguem se filiarnas respectivas federações, sendo assim o referido certamenão estaria aberto a participação de todos os interessados.
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Pergunta-se, qual o intuito de se

exigir certificado de federações, sendo que as empresas

privadas, não conseguem se filiar a nenhuma federação,

pois as federações só permitem filiações de clubes,

ligas, associações e árbitros??? O objeto do edital é

claro... contratação de Empresa OU Liga Especializada.

Nesse passo, se não é permitida a filiação
de empresas privadas que desenvolvam suas atividades na área
de esportes, e que não sejam clubes, associações, ligas ou

árbitros, restará prejudicada a livre concorrência no

certame, que é garantido pelo nosso ordenamento jurídico, em

especial pela Constituição Federal em seu artigo 170, inciso
IV. Vejamos:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização

do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim

assegurar a todos existência digna, conforme os

ditames da justiça social, observados os seguintes

princípios: (grifo nosso)

IV - livre concorrência;
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Senhor pregoeiro se o pregão presencial nº
021/2019 edital nº 026/2019 processo licitatório nº 036/2019,
foi impugnado e deferido, pois tratava do mesmo assunto aqui
pleiteado, sendo assim, foi reconhecida a ilegalidade apontada
pela empresa BRAED EVENTOS EIRELI na licitação anterior do mesmo

objeto, sendo enfrentado pela procuradoria jurídica que se
manifestou favorável e também pelo próprio departamento
requisitante, e por último o senhor prefeito ratificou a

decisão, a saber:

PREFEITURA MUNICIPAL. DE NOVO HORIZONTE
CNP) No 45.452:488/0001-8º Emancipado.em 28/10/1917 Nave a

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS po

DA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

TE DO PREFEITO

Senhor Prefeito,

Em razão da unidade requisitante -

Esporte « Lazer ter solicitado a alteração do
Referência para dele excluir & exigência objeto da Finpúgna

de tis. S2 encaminhamos os autos para desisão de Vossa
Excelência com proposta de dar provimento à pretensão quanto
a sept são da exigência ve. como condição de pr
serviço a contratada estar inscrita fa Liga ou entidade
competente. O assunto Lámbém foi enfrentado pela Procuradoria
Jurídita que neste sentido iguaiménte se manifestou.

Rovo Horizost 22 de abril de 2019

SEGUE EuOgdaradiaccs Ensino, 108 LD ENO E NEVO onronUSE E RineR17 SudáSOs Ddr: sado one
: ecra licincsoginevonarizonte-sp.gov.br -Op.5



Etnail: espo

Ofício nº. 045/2019

DMEL - DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORT

Rua Victor Garbariho, nº 466 - Vila Patti - Novo Hogi

Ginásio de Esportes “João Batista Pereira”
Hizonte(SP)

- Telefax (17) 3542-4531
rtefnovohorizontesp.gov.br

AazÉR|
Novo Horizonte, 15 de abril de 2019.

Em resposta a folha nº 88 do processo nº 036/2019 Pregão Presencial sê 021/2019.

a Diretoria Municipal de Esportes encaminha o termo de referência em ahexo sem

as exigências da obrigatoriedade das ligas ou empresas

Sendo o que se apresenta para O momento.
estima e-consideração.

Imo:Sr.
Antonio Brito-Mantovani
Diretor ictações
Novo Horizonte (SP

serem federadas.

reitero os meus protestos de elevada

f
i

i Atenciosamente.

essDiretor Muriicipal de Esportes
i
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da

o

jo]dr
|



Prefeitura Municipal de Novo HorizdHtêl
Praça Dr. Euclydes Caidoso-Castilijo, 485 Gintra — Tel. [87)/3543-004 / 5542-B00

CNPJ N.º-45,152:138/0004-99 É

PROCESSO Nº 036/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019

DESPACHO:

Conheço da impugnação de fis. 62/71 e, no mérito, DOU

PROVIMENTO, adotando como motivação as
manifestações de fis. eg/s2 (Dir. Esportes), fis. 85/87,

(Ptocuradoria Jurfdica) elf. 83 (licitações).

Baixe — se a suspensão do certame, dando-se
prosseguimento com observância do art. 21, ga”, da lei

8.686/93, após as retificações necessárias.

Comunique-se

Novo Horizonte, 22 de abril de 2019OEsTOSHIO TOYOTA
Prefeito Municipal

Pergunta-se,

i

t

por qual motivo novamente
foi inserido no termo de referência a obrigatoriedade de

certificados somente por federações?

viola expressamente os

Licitações e

licitatório,
da igualdade.

ferindo vários princípios,

Em verdade, o objeto desta licitação
preceitos contidos

demais que se
dentre eles,

na Lei de

aplicam ao procedimento
o



)a

Folha;

To
AcomeçeCNP): 28.800.338/0001-47

RUA CELESTE CAVALINI, 690 JARDIM SÃO SEBASTIÃO- TAQUARITINGA-SP CEP: 15900-000 EMAIL DMARIAARBITRAGEM (GMAIL.COM

(16)98814-0444/ 991608329 g

Não pode a Administração Pública impor aos
interessados condições que extrapolam os critérios razoáveis
e proporcionais de seleção, invadindo e ferindo a

competividade do certame, sendo imperioso, então, que se

corrija a ilegalidade apontada, para evitar que o processo
licitatório se perca em nulidade absoluta, ainda hoje sanável
por ato administrativo.

Portanto, diante do caráter restritivo
imposto para a participação da licitação, comprova-se que O

Edital está em desacordo com a legislação vigente sendo
fundamental a retirada da exigência feita no Anexo I, do

edital: 03.03. A Liga, Associação ou Empresa licitante deverá
ser apta e de acordo com o objeto licitado, contendo árbitros
capacitados para a realização dos jogos de voleibol adaptado,
basquetebol, futsal ou futebol, sendo que a empresa
vencedora, por ocasião da assinatura do contrato, deve
apresentar na modalidade futebol de campo e Futsal
certificados vigentes do ano dos cursos ou reciclagem de

arbitragem das suas respectivas federações de cada uma das
duas modalidades da equipe que fará os jogos, bem como os

nome dos mesmos (posteriormente em caso de troca deve ser
comunicado com antecedência a Diretoria de Esportes). (Grifo
Nosso), de forma a tornar a licitação pretendida.
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Por fim, com fulcro nos argumentos

expostos, fundamentados em entendimentos doutrinários
e jurisprudenciais, a empresa supracitada requer seja

ON dado provimento ao presente PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

para que seja reformulado o edital referente ao Anexo

I, Retirando a exigência de árbitros federados,
conforme já o fez essa mesma administração na licitação
do mesmo objeto no ano anterior.

Termos em que,
Pede e espera providências.

De Taquaritinga/SP para Novo

Horizonte/SP, 13 de Julho de 2.020.

SEALDT =
craupassTAdnbrro PRREIRA
as CPF: 337.159.618-48

CR PEREIRA ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOSCNPJ/MF

n.º 28.800,338/0001-47



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE alle EE +
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DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
gonte EAá

EDITAL Nº 104/2020
PROCESSO Nº 172/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2020

TIPO: MENOR PREÇO DO LOTE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de Empresa ou Liga

Especializada para fornecimento de ARBITRAGEM, para atuarem

nos campeonatos que vierem a ser realizados pela Diretoria
Municipal de Esportes e Lazer, pelo prazo de 12 (doze) meses,

conforme especificações quantitativas e qualitativas
constantes do Termo de Referência — Anexo 1.

Senhor Diretor de Esportes

Encaminho os presentes autos a fim de que possa Vossa

Senhoria apreciar o pedido de esclarecimento interposto pela

empresa C. R. PEREIRA ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS - ME,

às fls. 73/81.

PRAZO PARA DEVOLUÇÃO 01 (UM) DIA.

10.1.3. Os esclarecimentos deverão ser prestados no

prazo de 1 (um) dia útil, a contar do recebimento da

solicitação por parte da autoridade subscritora do

edital, passando a integrar os autos do PREGÃO, dando-

se ciência às demais licitantes, através do site
oficial.

Novo hor izonte-Ti-tle julho de 2020

RTTO-AANTOVANT

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 — centro — Novo Horizonte/SP -- Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000
e-mail: licitacaoQBnovohorizonte.sp.gov.br


