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 ATA N° 01 

ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA FINANCEIRA E HABILITAÇÃO 

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016 

 Aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, na sala de 

licitações, reuniram-se a Pregoeira Rosane Ferla Fachinelli e a Equipe de Apoio formada pelas servidoras Daniela 

Zanatta Fachinelli e Débora Veronese, incumbidas de dirigir e julgar a licitação modalidade Pregão Presencial nº 

008/2016, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES 

FÍSICAS. A Pregoeira e a Equipe de Apoio receberam o credenciamento das empresas e seus respectivos 

representantes legais. Foram credenciadas as empresas: VINÍCIUS LORENZI VILLA, CNPJ: 20.030.822/0001-22, 

representado por Nédio Baggio Vignatti, portador do CPF nº 881.711.080-91 e RF SPORTS LTDA ME, CNPJ: 

11.049.846/0001-32, representada por Ronaldo Fachinelli, portador do CPF nº 012.264.590-13. Registra-se que 

todas as empresas apresentaram declaração enquadrando-se como Micro Empresa/Empresa de Pequeno Porte 

fazendo jus ao regime diferenciado e favorecido concedido pela LC 123/2006. A Pregoeira solicitou aos licitantes 

credenciadas a entrega dos envelopes nº 01 - Proposta Financeira e nº 02 - Habilitação. A Comissão transcreveu 

os valores das propostas na tabela Anexo 1 da presente Ata. Passou-se para a fase de lances verbais, conforme 

planilha de lances anexa que faz parte integrante desta ata. Diante do resultado obtido a Pregoeira declarou 

vencedora a empresa: VINÍCIUS LORENZI VILLA, quanto ao item 01, com valor por hora de R$ 29,00 (Vinte e 

nove reais), quanto ao item 02, com valor por hora de R$ 55,00 (Cinquenta e cinco reais) e quanto ao item 03, com 

valor por hora de R$ 55,00 (Cinquenta e cinco reais). Passando então a verificação dos documentos relativos a 

habilitação, quando foi verificado que a empresa VINÍCIUS LORENZI VILLA., apresentou o Certificado de Registro 

no Conselho Regional de Educação Física, o Diploma do Curso Superior em Educação Física e a Carteira de 

Registro do profissional em cópia sem autenticação, sendo desclassificado.  Desta forma, a Pregoeira retomou a 

negociação quanto ao item 01 cotado pela empresa RF Sports Ltda. A empresa RF Sports Ltda., manteve o último 

lance. Diante do resultado obtido a Pregoeira declarou vencedora a empresa: RF SPORTS LTDA., quanto ao item 

01, com valor por hora de R$ 30,00 (Trinta reais). Os itens 02 e 03 não foram cotados. A Pregoeira solicitou 

manifestação aos representantes quanto a intenção de interposição de recurso, sendo a resposta negativa. 

Encerrados os trabalhos de sua competência, o presente processo será encaminhado ao Prefeito Municipal para 

adjudicação e homologação. Nada mais havendo, encerro o ato licitatório o qual lavrei e com os demais presentes 

assinam. 

                                                                         
ROSANE FERLA FACHINELLI 

Pregoeira 
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        DÉBORA VERONESE             DANIELA ZANATTA FACHINELLI 
                                 Equipe de Apoio                                                                             Equipe de Apoio 
 

Empresas: 

RF SPORTS LTDA.                                  VINÍCIUS LORENZI VILLA 

 

ITEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 
RF SPORTS VINÍCIUS 

LORENZI VILLA 

01 

Projeto nº 01 - Atividade Física em benefício da saúde e 
bem-estar: planejamento, orientação e desenvolvimento de 

atividades físicas, esportivas e de lazer para alunos da Rede 
Municipal de Ensino, ministradas por profissional devidamente 
habilitado da área da educação física, observadas as diretrizes 
gerais do respectivo projeto, a ser desenvolvido em dia 
determinado, com carga horária semanal de 8 (oito) horas de 
atividades no Ginásio Municipal de Esportes Pe. Luís 
Simonaggio. 

45,00 

39,00 

36,00 

33,00 

30,00 

SL 

40,00 

38,00 

35,00 

32,00 

29,00 

1º Lugar 

02 

Projeto nº 02 - O esporte e o lazer para a busca pela vida 
saudável: planejamento, orientação e desenvolvimento da 

prática de futebol, compreendendo exercícios complementares 
e atividades destinadas ao aprendizado e aperfeiçoamento 
desta modalidade, destinado ao público escolar masculino e 
feminino da Rede Municipal de Ensino, nas modalidades campo 
e futsal, promovendo atividades compartimentadas em níveis 
destinados a atletas iniciantes e avançados, a serem 
ministradas por profissional devidamente habilitado da área da 
educação física, observadas as diretrizes gerais do respectivo 
projeto, a ser desenvolvido duas vezes por semana, com aulas 
de 4 (quatro) horas cada, totalizando a carga horária semanal 
de 8 (oito) horas de atividades, tendo por local o Ginásio 
Municipal de Esportes Pe. Luís Simonaggio e o Campo de 
Futebol Esporte Clube Gaúcho. 

- 57,00 

55,00 

1º Lugar 

03 

Projeto nº 03 - A busca pela vida saudável: planejamento, 

orientação e desenvolvimento de atividades físicas, esportivas, 
intelectuais e de lazer para idosos residentes no Município, 
ministradas por profissional devidamente habilitado da área da 
educação física, observadas as diretrizes gerais do respectivo 
projeto, a ser desenvolvido em dia determinado, com carga 
horária semanal de (4) quatro horas de atividades, a ser 
realizada no Ginásio Municipal de Esportes Pe. Luís 
Simonaggio. 

- 57,00 

55,00 

1º Lugar 

 


