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Ata de julgamento do pregão eletrônico 06-2020  

(máquina auxiliar de treino de arremesso de basquete) 

 

 

Em 27/04/2020, às 14h30, 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 06-2020 no endereço https://www.cap.levelgroup.com.br/. 

 

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

esportivo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no referido edital e em 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 06-2020, as descrições dos equipamentos esportivos são assim 

estabelecidas: 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
QUANTIDADE 

1 Descrição: Máquina auxiliar de treino de arremesso de 

basquete 

Unidade 1 

Especificação técnica: Pesa 90 kg e é facilmente desmontado, ocupando um espaço de 0,80 m x 

1,10m x1,85 m. É fornecido personalizado com as cores e símbolos do clube ou agremiação. 

Quatro rodízios giratórios facilitam sua movimentação. A rede tem duas alturas possibilitando 

arremessos de perto e de longe do aro, tendo a função de coletar as bolas e direcioná-las para a 

máquina, como também forçar o arremessador a dar altura em seu arremesso. movimentação 

dentro da quadra. No painel da máquina, é possível programar onde acontecerá a devolução da 

bola. 

Especificação técnica complementar: A máquina é composta por chassis metálico, com estrutura 



 Ata de julgamento do pregão eletrônico nº 06-2020 (máquina auxiliar de treino de arremesso de basquete) 
Conforme 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 

 
  Página 2 de 3 

 
 

Rua Honduras, 1400 - Jardim América - São Paulo - SP - CEP 01428-900  
(11) 3065-2076 - www.paulistano.org.br 

tubular, com rodas giratórias e braços telescópicos que sustentam a rede e painel de controle das 

funções (posição de arremesso, intervalo de tempo nos arremessos, quantidade de arremessos, 

estatística dos arremessos). A máquina provoca a movimentação dentro da quadra: em seu 

painel, é possível programar onde será feita a devolução a bola, com cinco posições pré-

determinadas dentro da zona de dois pontos e onze posições pré-determinadas na zona de três 

pontos. 

 

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 quadro 

abaixo: 

Data / hora Empresa Responsável Valor Lance (Líquido) 

27/04/2020 15:01:09 Humberto Ferraro Franca Humberto Ferraro Franca 24.200,00 

27/04/2020 15:05:55 Humberto Ferraro Franca Humberto Ferraro Franca 24.000,00 

27/04/2020 15:19:19 Humberto Ferraro Franca Humberto Ferraro Franca 23.800,00 

27/04/2020 15:25:23 Humberto Ferraro Franca Humberto Ferraro Franca 23.700,00 
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Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro recebeu a documentação relativa aos itens 8.2 a 8.5.2 do 

edital, a qual foi submetida à análise pela equipe do pregão e equipe e de apoio, restando verificada 

a regularidade da documentação da Proponente Humberto Ferraro Franca ME, devidamente inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 63.905.657/0001-18, que ofertou o menor valor total: R$ 23.700,00 (vinte e 

três mil e setecentos reais).  

 

Após confirmada a habilitação da Proponente e examinada pelo pregoeiro da disputa e a equipe de 

apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço quanto ao objeto, quanto à compatibilidade do 

preço apresentado em relação aos praticados no mercado e quanto ao valor estimado para a 

contratação, o Pregoeiro decidiu declarar a Proponente como VENCEDORA do pregão, com a 

documentação original da empresa devendo ser analisada pelas supervisões de Projetos e de 

Controladoria do Club Athletico Paulistano para conferência e validação conforme previsto no edital 

e em seus anexos. 

 

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 


