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Ata de julgamento do pregão eletrônico 04-2020 (treinamento) 

 

 

Em 17/03/2020, reuniram-se o pregoeiro da disputa, Sr. Sidnei Frere, e a equipe de apoio ao 

pregoeiro, representada pelos senhores Newton Flavio Zingaro e Márcio Pires Antonio, para 

realização das sessões para análise das propostas e de disputa de preços do edital de pregão 

eletrônico 04-2020 no endereço https://www.cap.levelgroup.com.br/. 

 

O objeto do edital era a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de equipamentos 

esportivos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, 

de acordo com o Edital de Chamamento de Projetos nº 07/2017 do Comitê Brasileiro de Clubes e 

Termo de Execução 06/2019 celebrado entre Comitê Brasileiro de Clubes e Club Athletico Paulistano. 

 

Conforme o Termo de Referência 04-2020, a descrição do equipamento esportivo é assim 

estabelecida: 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
QUANTIDADE 

1 Descrição: Plataforma de treinamento de resistência 

Vertimax V8 

Unidade 1 

Especificação técnica: Sistema de treinamento de velocidade e salto vertical, projetado para uso de 

perna e braço em multi-pontos. Permite treinamento fora da plataforma com 4 cordas elásticas até 

aproximadamente 9 metros. Treina até 5 atletas simultaneamente - 1 na plataforma e 4 fora. Incluído: 

Cinto, Conjunto Flexor de Quadril, alças de tornozelo, alças de palma da mão. Tamanho: 120 x 180 cm. 

Área de 120x 120 cm no tapete de aterrissagem. 

2 Descrição: Conjunto de células lúminicas Unidade 1 

Especificação técnica: Sistema sem fio óptico de treinamento e medição para uso em treinamento e 

reabilitação. Dimensões: 51 x 19 x 42 cm. Peso: 7 kg 
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Durante a sessão de disputa de preços, o histórico do chat registrou as seguintes mensagens, 

conforme registrado no sistema da ferramenta do sistema eletrônico: 

 

 

Durante a sessão de disputa de preços, foram apresentados os seguintes lances, conforme registrado 

no sistema da ferramenta do sistema eletrônico: 

 

 

Encerrada a etapa de lances foi verificada uma única oferta, da Proponente Ka Sports - Importação, 

Exportação e Representação de Artigos Esportivos Ltda., devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

09.610.610/0001-81, que ofertou o valor de R$ 117.627,00 (cento e dezessete mil, seiscentos e 

vinte e sete reais).  
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Como a oferta superou o valor de referência de R$ 94.217,00 obtido na pesquisa de mercado 

realizada em janeiro de 2020, a opção do pregoeiro foi pela não declaração de uma empresa 

vencedora do certame. 

 

 

São Paulo, 19 de maio de 2020 

 

 

 

Sidnei Frere  Newton Flavio Zingaro    Márcio Pires Antonio  

Pregoeiro   Membro de equipe de apoio   Membro de equipe de apoio 


