
  

 

Ao Ilustríssimo Senhor 

AÇUEL MARQUES VEIGA  

Representante Legal 

A.M.V. COMÉRCIO PROMOÇÕES EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITRAGENS LTDA  

SÃO PAULO|SP 

 
 
 

NOTIFICAÇÃO 
 
 
NOTIFICANTE: GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO (GNU) 

NOTIFICADA: A.M.V. COMÉRCIO PROMOÇÕES EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITRAGENS LTDA 

OBJETO: ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO Nº 004/2022 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022| PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO Nº 002/2022 

 

 

O GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO (GNU), pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 92.841.279/0001-54, com sede na Av. João Obino, N° 300 – Bairro Petrópolis, 

em Porto Alegre|RS, CEP 90.470-150, neste ato representada por seu Presidente, Sr. PAULO JOSÉ 

KOLBERG BING, brasileiro, casado, portador do RG nº 3005553007 – SSP|RS, inscrito no CPF sob o 

nº 264.554.040-68, residente e domiciliado em Porto Alegre|RS, nos termos do item 19.6 do Edital 

do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, relativo ao PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO Nº 

002/2022,  NOTIFICA  a empresa A.M.V. COMÉRCIO PROMOÇÕES EVENTOS ESPORTIVOS E 

ARBITRAGENS LTDA., inscrita no CNPJ sob  nº 01.286.781/0001-95, com sede na Av. Thomas 

Edison, nº 439 – Barra Funda – São Paulo|SP – CEP 01.140-000, neste ato representada pelo Sócio 

Administrador, Sr. AÇUEL MARQUES VEIGA, portador do RG nº 10.366.166-9, inscrito no CPF sob 

o nº 016.348.258-61, também residente e domiciliado em São Paulo|SP, acerca da DESISTÊNCIA 



  

 

DE CONTRATAÇÃO DOS ITENS constantes do TERMO DE CONTRATO Nº 004/2022 – Bola de 

Basquete masculina da marca Spalding - modelo TF 1000 tamanho 7 – masculina.  

Considerando que o PRAZO DE ENTREGA para os referidos itens deve observar 

o CRONOGRAMA estabelecido pelo Comitê Brasileiro de Clubes – CBC, não podendo ultrapassar 

a data de 30/06/2022, e que apesar de ter a NOTIFICADA participado do certame de forma 

deliberada, declarando ciência de todos os seus termos e condições, inclusive quanto à entrega, 

não conseguirá atender o prazo estabelecido, estimando que tenha a disponibilidade do material 

somente para fev/2023, não resta outra alternativa que não a desistência de aquisição de tais 

materiais esportivos. 

 

Outrossim, ressaltamos que, nos termos do item 19.6 do Edital do PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 002/2022, relativo ao PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO Nº 002/2022, é 

assegurado ao Clube o direito de adiar, cancelar no todo ou em parte, a presente aquisição, antes 

de assinado o contrato, sem que em decorrência de qualquer dessas medidas, tenham os 

participantes direito à indenização, compensação ou reclamação de qualquer natureza. 

 

Era o que cumpria informar. 

Porto Alegre|RS, 27 de abril de 2022. 
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ENC: Termo de Contrato 004/2022 - AMV Esportes- PE 002/2022 - GNU

Luciana Miotto de Oliveira <luciana.oliveira@gnu.com.br>
Qui, 28/04/2022 17:02

Para: DL - Projetos Esportivos <projetosesportivos@gnu.com.br>
Cc: Márcia Sturm Truculo - TG Advoc <marcia@grigorieff.com.br>

De: amvesportes@uol.com.br <amvesportes@uol.com.br> 
Enviado: quinta-feira, 28 de abril de 2022 16:44 
Para: Luciana Mio�o de Oliveira <luciana.oliveira@gnu.com.br> 
Assunto: RE: Termo de Contrato 004/2022 - AMV Esportes- PE 002/2022 - GNU
 
Ciente, obrigado. 
A.M.V. COMÉRCIO PROMOÇÕES EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITRAGENS LTDA
É Sempre um prazer atendê-lo 
Visite nosso site: http://amvesportes.com/ 
Tel: (11) 3392-4034   3392-1197  3392-1927
 
 

De: "Luciana Miotto de Oliveira" <luciana.oliveira@gnu.com.br> 
Enviada: 2022/04/28 15:02:40 
Para: amvesportes@uol.com.br 
Cc: projetosesportivos@gnu.com.br, marcia@grigorieff.com.br 
Assunto: Termo de Contrato 004/2022 - AMV Esportes- PE 002/2022 - GNU 
 
 
Prezado Sr. Açuel, boa tarde.
 
Após o recebimento do e-mail abaixo, onde fomos comunicados quanto ao não
cumprimento do prazo de entrega dos itens constante no Termo de Contrato nº
004/2022, encaminhamos ao Comitê Brasileiro de Clubes(CBC),  entidade
reguladora  da verba recebida pelo GNU, a fim de analise e aprovação do prazo
informado.
 
Conforme retorno deste Comitê, o prazo de entrega para fev/2023 foi indeferido,
pois consideram  " inviável a prorrogação do prazo de entrega das bolas para o mês de fevereiro de 2023,
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de modo a evitar impactos na execução da Lista 01 e formalização da Lista 02."
 
Desta forma, e conforme o não recebimento do contrato assinado, encaminhado
em 18/04/2022, segue Notificação  e desistência de aquisição do item bolas de
basquete, pois o material seria utilizado, conforme regra da Confederação
Brasileira de Basquete, para o ano de 2022, nos Campeonatos Brasileiros
Interclubes.
 
Atenciosamente.
 

 

De: amvesportes@uol.com.br <amvesportes@uol.com.br> 
Enviado: segunda-feira, 18 de abril de 2022 14:37 
Para: Luciana Mio�o de Oliveira <luciana.oliveira@gnu.com.br> 
Assunto: RE: Endereço entrega - PE 002/2022 - GNU
 
Prezada, boa tarde! 

Informamos que, em contato com a importadora oficial da marca Spalding no Brasil fomos
informados que a produção das Bolas TF1000, bem como de todas as bolas confeccionadas em
microfibra da marca estão suspensas devido ao Lockdown na China.  

Por esse motivo as bolas modelo TF1000 que foram licitadas somente têm previsão de chegada no
Brasil a partir de fevereiro/2023 quando se espera que a produção e importação estejam
normalizadas. 

Lembrando que as bolas são fabricadas na China, importadas pela Spalding para os EUA e depois
distribuidas mundialmente por meio de importadores autorizados. 

Estamos a disposição caso haja interesse na substituição de marca ou modelo do item em questão. 

A informação pode ser confirmada por meio de contato com o fabricante ou importador 

Att, 

Natany 
A.M.V. COMÉRCIO PROMOÇÕES EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITRAGENS LTDA
É Sempre um prazer atendê-lo 
Visite nosso site: http://amvesportes.com/ 
Tel: (11) 3392-4034   3392-1197  3392-1927
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De: "Luciana Miotto de Oliveira" <luciana.oliveira@gnu.com.br> 
Enviada: 2022/04/18 12:22:44 
Para: amvesportes@uol.com.br 
Cc: projetosesportivos@gnu.com.br 
Assunto: RE: Endereço entrega - PE 002/2022 - GNU 
 
Prezados(as), bom dia.
 
Segue anexo, o contrato para as devidas assinaturas. Solicitamos  a assinatura do
responsável pela empresa, assim como uma testemunhada mesma.
 
Assinaturas

Caso a assinatura ocorra de forma digital, solicitamos o envio do contrato por
e-mail;
Caso  assinatura ocorra de forma manual, solicitamos o envio por Sedex, o
mais breve possível.

 
 
Atenciosamente.
 
 
 

 

De: Luciana Mio�o de Oliveira <luciana.oliveira@gnu.com.br> 
Enviado: quinta-feira, 14 de abril de 2022 09:26 
Para: amvesportes@uol.com.br <amvesportes@uol.com.br> 
Cc: DL - Projetos Espor�vos <projetosespor�vos@gnu.com.br> 
Assunto: Endereço entrega - PE 002/2022 - GNU
 
 
Prezados(as), bom dia.
 
Verificamos que o endereço de entrega das bolas de basquete (PE 02 - Lote 3), no
Edital, está equivocado, pois estes materiais atenderão a modalidade de basquete
que tem como sede Moinhos de Vento.
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Desta forma gostaríamos de verificar a possibilidade da entrega ocorre no
endereço da Sede Moinhos de Vento. O recebimento ocorrerá através dos
funcionários do clube, somente pedimos a gentileza de nos avisar a data de
entrega, para que a portaria tenha conhecimento.
 
O endereço segue abaixo:
 
Rua Quintino Bocaiúva, 500 – Porto Alegre/RS – CEP 90440-050
 
Caso concordem, favor nos enviar retorno deste, pois aguardamos para finalizar o
contrato e enviá-lo.
 
Grata.
 


