Dispensa eletrônica 51211/2022
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Santa Catarina
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina
Período para entrega de proposta: 21/06/2022 14:49:43 até 27/06/2022 07:59:59
Período para envio de lances: 27/06/2022 08:00:00 até 27/06/2022 14:00:00
Emergencial: Não
Participação preferencial ME/EPP: Sim
Objeto: CONTRATAÇÃO de SERVIÇO DE ARBITRAGEM POR DISPENSA DELICITAÇÃO PARA O
ATENDIMENTO DOS JOGOS PREVISTOS NAS SELETIVAS REGIONAIS E NA ETAPAESTADUAL DO 9º
JIFSC.

Item 1 - Planejamento / Organização / Execução / Arbitragem / Atividades Lúdicas / Desportivas / Recreativas /
POSTO DE TRABALHO DE ÁRBITRO DE FUTSAL - FEDERADO. Posto de Trabalho de Árbitro de Futsal FEDERADO. Árbitro portando todos os instrumentos necessários para o serviço (uniforme, apito, equipamentos de
medição, súmula, etc.). Transporte e alimentação do profissional inclusos. Valor por árbitro por diária.
Obrigatoriedade de profissional registrado em sua respectiva Federação. O árbitro também poderá atuar como
mesário ou coordenador de modalidade - incluindo o preenchimento e tabulação de súmulas, quando solicitado pela
Contratante.
Unidade de fornecimento:
Quantidade:
Valor estimado:
Situação:

UNIDADE
45
R$ 280,0000
Revogado e Homologado

Propostas do item 1
32.661.558/0001-04 - ATIVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS
Valor proposta: R$ 280,0000

Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: POSTO DE TRABALHO DE ÁRBITRO DE FUTSAL - FEDERADO. Posto de Trabalho de
Árbitro de Futsal - FEDERADO. Árbitro portando todos os instrumentos necessários para o serviço (uniforme,
apito, equipamentos de medição, súmula, etc.). Transporte e alimentação do profissional inclusos. Valor por
árbitro por diária. Obrigatoriedade de profissional registrado em sua respectiva Federação. O árbitro também
poderá atuar como mesário ou coordenador de modalidade - incluindo o preenchimento e tabulação de súmulas,
quando solicitado pela Contratante.
Situação: Proposta desclassificada

Lances do item 1
Nenhum lance foi registrado para o item 1.

Mensagens do chat do item 1
Enviado pelo sistema:
O item 1 está encerrado.

28/06/2022 11:33

27/06/2022 14:00:05
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Mensagens do chat do item 1
Enviado pelo sistema para o participante 32.661.558/0001-04:
Sr. Fornecedor, boa tarde

27/06/2022 14:40:24

Enviado pelo sistema para o participante 32.661.558/0001-04:
Favor encaminhar a sua proposta de preços ajustada ao valor ofertado no sistema.

27/06/2022 14:40:53

Enviado pelo sistema para o participante 32.661.558/0001-04:
27/06/2022 14:49:17
Sr. Fornecedor ATIVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 32.661.558/0001-04, você foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 27/06/2022. Justificativa:
Enviar documentação (proposta) dos itens 1, 2, 3 e 4..
Enviado pelo sistema para o participante 32.661.558/0001-04:
27/06/2022 14:57:08
Sr. Fornecedor, considerando que o Projeto Básico não faculta a subcontratação, visto a distância geográfica entre a
execução e a sede da empresa executora,. Entenderemos o ENVIO do anexo solicitado (proposta) como ratificação
do interesse em participar.
Enviado pelo sistema para o participante 32.661.558/0001-04:
27/06/2022 14:58:54
Suspenderemos a sessão da dispensa para aguardar os anexos, até amanhã as 9h. A suspenção da sessão não
suspende o prazo de recebimento do anexo.
Enviado pelo sistema para o participante 32.661.558/0001-04:
27/06/2022 16:48:00
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:48:00 de 27/06/2022. Nenhum anexo foi enviado
pelo fornecedor ATIVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 32.661.558/0001-04.
Enviado pelo sistema:
28/06/2022 11:20:00
O item 1 foi revogado pelo comprador. Motivo: Considerando que única empresa que apresentou proposta não
possui condições de ser aceita e habilitada, tem-se a fase de disputa fracassada, em sendo, atuar-se-á prevista na
forma do art. 22, inciso III da IN 67/2021..
Eventos do item 1
Encerramento etapa - Item com etapa aberta encerrada.

27/06/2022 14:00:05

Encerramento lances - Item encerrado para lances.

27/06/2022 14:00:05

Convocação anexo - Fornecedor ATIVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA,
CNPJ 32.661.558/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
27/06/2022 16:48:00. Motivo: Enviar documentação (proposta) dos itens 1, 2, 3 e 4..

27/06/2022 14:49:17

Desclassificação - Fornecedor ATIVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA,
CNPJ 32.661.558/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 280,0000.
Motivo: Considerando que a Dispensa Eletronica não faculta a subcontratação,
considerando que os serviços serão executados no Estado de SC e a empresa é sediada
em MA, considerando que o CNAE não é compatível com o objeto da Dispensa e
aproposta não foi ratificada..

28/06/2022 09:32:17

Fracassado - Item fracassado no julgamento/habilitação.

28/06/2022 09:32:17

Revogação - Considerando que única empresa que apresentou proposta não possui
condições de ser aceita e habilitada, tem-se a fase de disputa fracassada, em sendo, atuarse-á prevista na forma do art. 22, inciso III da IN 67/2021..

28/06/2022 11:20:00

Homologação - Item homologado.

28/06/2022 11:33:03

28/06/2022 11:33
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Item 2 - Planejamento / Organização / Execução / Arbitragem / Atividades Lúdicas / Desportivas / Recreativas /
POSTO DE TRABALHO DE ÁRBITRO DE HANDEBOL. Posto de Trabalho de Árbitro de Handebol. Árbitro
portando todos os instrumentos necessários para o serviço (uniforme, apito, equipamentos de medição, súmula, etc.).
Transporte e alimentação do profissional inclusos. Valor por árbitro por diária. Obrigatoriedade de profissional
registrado em sua respectiva Federação. O árbitro também poderá atuar como mesário ou coordenador de
modalidade - incluindo o preenchimento e tabulação
Unidade de fornecimento:
Quantidade:
Valor estimado:
Situação:

UNIDADE
30
R$ 280,0000
Revogado e Homologado

Propostas do item 2
32.661.558/0001-04 - ATIVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS
Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 275,0000
Declaração ME/EPP: Sim
Descrição detalhada: POSTO DE TRABALHO DE ÁRBITRO DE HANDEBOL. Posto de Trabalho de Árbitro
de Handebol. Árbitro portando todos os instrumentos necessários para o serviço (uniforme, apito, equipamentos
de medição, súmula, etc.). Transporte e alimentação do profissional inclusos. Valor por árbitro por diária.
Obrigatoriedade de profissional registrado em sua respectiva Federação. O árbitro também poderá atuar como
mesário ou coordenador de modalidade - incluindo o preenchimento e tabulação
Situação: Proposta desclassificada

Lances do item 2
Nenhum lance foi registrado para o item 2.

Mensagens do chat do item 2
Enviado pelo sistema:
O item 2 está encerrado.

27/06/2022 14:00:05

Enviado pelo sistema:
28/06/2022 11:20:58
O item 2 foi revogado pelo comprador. Motivo: Considerando que única empresa que apresentou proposta não
possui condições de ser aceita e habilitada, tem-se a fase de disputa fracassada, em sendo, atuar-se-á prevista na
forma do art. 22, inciso III da IN 67/2021..
Eventos do item 2
Encerramento etapa - Item com etapa aberta encerrada.

27/06/2022 14:00:05

Encerramento lances - Item encerrado para lances.

27/06/2022 14:00:05

Desclassificação - Fornecedor ATIVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA,
CNPJ 32.661.558/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 275,0000.
Motivo: Considerando que a Dispensa Eletronica não faculta a subcontratação,
considerando que os serviços serão executados no Estado de SC e a empresa é sediada

28/06/2022 09:33:04

28/06/2022 11:33
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Eventos do item 2
em MA, considerando que o CNAE não é compatível com o objeto da Dispensa e
aproposta não foi ratificada..
Fracassado - Item fracassado no julgamento/habilitação.

28/06/2022 09:33:04

Revogação - Considerando que única empresa que apresentou proposta não possui
condições de ser aceita e habilitada, tem-se a fase de disputa fracassada, em sendo, atuarse-á prevista na forma do art. 22, inciso III da IN 67/2021..

28/06/2022 11:20:58

Homologação - Item homologado.

28/06/2022 11:33:03

Item 3 - Planejamento / Organização / Execução / Arbitragem / Atividades Lúdicas / Desportivas / Recreativas /
POSTO DE TRABALHO DE ÁRBITRO DE BASQUETE. Posto de Trabalho de Árbitro de Basquete. Árbitro
portando todos os instrumentos necessários para o serviço (uniforme, apito, equipamentos de medição, súmula, etc.).
Transporte e alimentação do profissional inclusos. Valor por árbitro por diária. Obrigatoriedade de profissional
registrado em sua respectiva Federação. O árbitro também poderá atuar como mesário ou coordenador de
modalidade - incluindo o preenchimento e tabulação de súmulas, quando solicitado pela Contratante.
Unidade de fornecimento:
UNIDADE
Quantidade:
30
Valor estimado:
R$ 280,0000
Situação:
Revogado e Homologado

Propostas do item 3
32.661.558/0001-04 - ATIVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS
Valor proposta: R$ 275,0000

Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: POSTO DE TRABALHO DE ÁRBITRO DE BASQUETE. Posto de Trabalho de Árbitro de
Basquete. Árbitro portando todos os instrumentos necessários para o serviço (uniforme, apito, equipamentos de
medição, súmula, etc.). Transporte e alimentação do profissional inclusos. Valor por árbitro por diária.
Obrigatoriedade de profissional registrado em sua respectiva Federação. O árbitro também poderá atuar como
mesário ou coordenador de modalidade - incluindo o preenchimento e tabulação de súmulas, quando solicitado
pela Contratante.
Situação: Proposta desclassificada

Lances do item 3
Nenhum lance foi registrado para o item 3.

Mensagens do chat do item 3
Enviado pelo sistema:
O item 3 está encerrado.

27/06/2022 14:00:05

Enviado pelo sistema:
28/06/2022 11:21:11
O item 3 foi revogado pelo comprador. Motivo: Considerando que única empresa que apresentou proposta não
possui condições de ser aceita e habilitada, tem-se a fase de disputa fracassada, em sendo, atuar-se-á prevista na
28/06/2022 11:33
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Mensagens do chat do item 3
forma do art. 22, inciso III da IN 67/2021..
Eventos do item 3
Encerramento etapa - Item com etapa aberta encerrada.

27/06/2022 14:00:05

Encerramento lances - Item encerrado para lances.

27/06/2022 14:00:05

Desclassificação - Fornecedor ATIVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA,
CNPJ 32.661.558/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 275,0000.
Motivo: Considerando que a Dispensa Eletronica não faculta a subcontratação,
considerando que os serviços serão executados no Estado de SC e a empresa é sediada
em MA, considerando que o CNAE não é compatível com o objeto da Dispensa e
aproposta não foi ratificada..

28/06/2022 09:33:23

Fracassado - Item fracassado no julgamento/habilitação.

28/06/2022 09:33:23

Revogação - Considerando que única empresa que apresentou proposta não possui
condições de ser aceita e habilitada, tem-se a fase de disputa fracassada, em sendo, atuarse-á prevista na forma do art. 22, inciso III da IN 67/2021..

28/06/2022 11:21:11

Homologação - Item homologado.

28/06/2022 11:33:03

Item 4 - Planejamento / Organização / Execução / Arbitragem / Atividades Lúdicas / Desportivas / Recreativas /
POSTO DE TRABALHO DE ÁRBITRO DE VOLEIBOL. Posto de Trabalho de Árbitro de Voleibol. Árbitro
portando todos os instrumentos necessários para o serviço (uniforme, apito, equipamentos de medição, súmula, etc.).
Transporte e alimentação do profissional inclusos. Valor por árbitro por diária. Obrigatoriedade de profissional
registrado em sua respectiva Federação. O árbitro também poderá atuar como mesário ou coordenador de
modalidade - incluindo o preenchimento e tabulação de súmulas, quando solicitado pela Contratante.
Unidade de fornecimento:
UNIDADE
Quantidade:
72
Valor estimado:
R$ 280,0000
Situação:
Revogado e Homologado

Propostas do item 4
32.661.558/0001-04 - ATIVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS
Valor proposta: R$ 279,0000

Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: POSTO DE TRABALHO DE ÁRBITRO DE VOLEIBOL. Posto de Trabalho de Árbitro de
Voleibol. Árbitro portando todos os instrumentos necessários para o serviço (uniforme, apito, equipamentos de
medição, súmula, etc.). Transporte e alimentação do profissional inclusos. Valor por árbitro por diária.
Obrigatoriedade de profissional registrado em sua respectiva Federação. O árbitro também poderá atuar como
mesário ou coordenador de modalidade - incluindo o preenchimento e tabulação de súmulas, quando solicitado
pela Contratante.
Situação: Proposta desclassificada

28/06/2022 11:33
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Lances do item 4
Nenhum lance foi registrado para o item 4.

Mensagens do chat do item 4
Enviado pelo sistema:
O item 4 está encerrado.

27/06/2022 14:00:05

Enviado pelo sistema:
28/06/2022 11:21:21
O item 4 foi revogado pelo comprador. Motivo: Considerando que única empresa que apresentou proposta não
possui condições de ser aceita e habilitada, tem-se a fase de disputa fracassada, em sendo, atuar-se-á prevista na
forma do art. 22, inciso III da IN 67/2021..
Eventos do item 4
Encerramento etapa - Item com etapa aberta encerrada.

27/06/2022 14:00:05

Encerramento lances - Item encerrado para lances.

27/06/2022 14:00:05

Desclassificação - Fornecedor ATIVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA,
CNPJ 32.661.558/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 279,0000.
Motivo: Considerando que a Dispensa Eletronica não faculta a subcontratação,
considerando que os serviços serão executados no Estado de SC e a empresa é sediada
em MA, considerando que o CNAE não é compatível com o objeto da Dispensa e
aproposta não foi ratificada..

28/06/2022 09:33:38

Fracassado - Item fracassado no julgamento/habilitação.

28/06/2022 09:33:38

Revogação - Considerando que única empresa que apresentou proposta não possui
condições de ser aceita e habilitada, tem-se a fase de disputa fracassada, em sendo, atuarse-á prevista na forma do art. 22, inciso III da IN 67/2021..

28/06/2022 11:21:21

Homologação - Item homologado.

28/06/2022 11:33:03

Mensagens do chat da dispensa 51211/2022
Enviado pelo sistema:
27/06/2022 08:00:03
A sessão pública está aberta. A partir deste momento todos os itens estão abertos para disputa até as 14:00.
Mantenham-se conectados.
Enviado pelo sistema:
27/06/2022 08:02:57
Bom dia senhores licitantes!
Enviado pelo sistema:
27/06/2022 14:01:21
A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na
linha do tempo.
Enviado pelo sistema:
27/06/2022 14:47:40
Prazo para recebimento é de 2 horas.
Enviado pelo sistema:
o anexo será aberto no item 1

27/06/2022 14:47:50

Enviado pelo sistema:
Encaminhar a proposta para os 4 itens dentro do anexo do item 1.

27/06/2022 14:48:07

28/06/2022 11:33
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Eventos da dispensa 51211/2022
Abertura da sessão pública - Abertura da sessão pública

27/06/2022 08:00:03

Início julgamento de propostas - Início da etapa de julgamento de propostas

27/06/2022 14:01:21

28/06/2022 11:33
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