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Ata de julgamento do pregão eletrônico 07-2020  

(21 equipamentos esportivos) 

 

 

Em 30/04/2020, 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 07-2020 

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 07-2020, as descrições dos equipamentos esportivos são assim 

estabelecidas: 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
QUANTIDADE 

1 Descrição: Dispositivo de massagem portátil com vibração 
Hypervolt 

Unidade 2 

Especificação técnica: Potente motor com alta tecnologia Quiet Glide 3 ajustes digitais de velocidade: 
- Nível 1: 33 Hz - 2000 percussões por minuto - Nível 2: 43 Hz – 2600 percussões por minuto - Nível 3: 
53 Hz - 3200 percussões por minuto - Bateria recarregável: - 6h para carregar totalmente - 2-3h de 
bateria de uso – 4 acessórios para percussão - Design ergonômico - Leve, 2.5 libras = 1.134 Kg - Bivolt 
Dimensões: 11x14,2x3,5(polegadas) 110V 

2 Descrição: Bola de massagem portátil com vibração 
Hypersphere 

Unidade 2 

Especificação técnica: 3 frequências de vibração - Nível 1: 45 Hz - Nível 2: 68 Hz - Nível 3: 92 Hz - 
Bateria recarregável: - 2h para carregar totalmente - 2h de uso por bateria - 13 cm de diâmetro - 0.98 
Kg - Tamanho compacto, leve, portátil - Borracha texturizada para melhor aderência e equilíbrio - 
Bivolt 

3 Descrição: Rolo com vibração Vyper Unidade 2 
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Especificação técnica: 3 ajustes digitais de vibração: - Nível 1: 48 Hz - Nível 2: 60 Hz - Nível 3: 72 Hz - 
Bateria recarregável: - 2h para carregar totalmente - 2h de uso por bateria - Peso: 1.15 Kg - Bivolt 

4 Descrição: Dispositivo de calor e vibração modelo Venom, 
marca Hyperice 

Unidade 2 

Especificação técnica: Relaxamento de músculos tensos – Aquece e prepara o corpo para atividades 
físicas – Proporciona massagem e calor – Portátil – Ajuste de vibração com sequências variáveis – 
Ajuste de níveis de temperatura 

5 Descrição: Banheira inflável para crioimersão Unidade 2 

Especificação técnica: Capacidade para até 4 pessoas com bomba de inflar e saco de transporte. 
Dimensões: 160 cm diam. X 68 cm alt.; volume de água 400 l; peso bruto 8 kg 

6 Descrição: Resfriador Crio Immersion System Unidade 2 

Especificação técnica: Termostato digital programável • Controle de temperatura decimal • Botões 
liga e desliga individual para bomba de água e resfriador • Chave disjuntora acoplada no aparelho 
gerando mais segurança ao usuário • Bomba de água de 1/4 cv - 220v • Filtro de água com refil 
lavável e descartável • Caixa em fiberglass cor cinza • Resfriamento a 10 graus para 4000 L em uma 
temperatura ambiente média de 25 graus Dimensões externas aproximadas Largura: 90 CM Altura: 60 
CM Profundidade: 50 CM Peso aproximado: 48 KG Tensão de entrada 220V • Frequência 60 Hz • 
Potência elétrica 12000 btus + 3516w • Potência 1180 watts • Consumo aproximado em repouso 0,2 
watts • Intensidade da corrente 6,0 A 

7 Descrição: RP Lite Unidade 2 

Especificação técnica: Pressão de 20-100 mmHg. Tempo ajustável entre 15 e 90 minutos. Bateria de 
7h de duração aproximadamente. Peso de menos de 1 kg. Seleção de tempo e pressão 

8 Descrição: Botas Recovery Pump Unidade 4 

Especificação técnica: Tamanho 105C. Acessório que abrange abaixo do quadril ao pé para 
tratamento de sintomas gerais nos membros inferiores. Disponível em 4 tamanhos personalizados: 
85cm, 95cm, 105cm e 115cm 

9 Descrição: RPX Pump Unidade 1 

Especificação técnica: Pressão de 20-100mmHg, tempo ajustável de 15 a 90min, peso 1,9kg, bateria 
interna recarregável com duração de 3-5horas, totalmente digital com parâmetros dos programas 
ajustáveis, sistema exclusivo de 8 câmeras Oferece uma variedade de protocolos de tratamento, que 
auxilia da reabilitação de lesões e acelera a recuperação muscular. O RPX possui configurações 
personalizáveis do programa (Recovery, Pré-Train, Isolado) e com um temporizador, bem como uma 
opção de modo de isolamento para segmentar áreas específicas para tratamento 

10 Descrição: Recovery Corpo Inteiro Unidade 1 

Especificação técnica: Item da marca Recovery Pump. Acessório que abrange todo o membro inferior, 
quadril, coluna lombar e abdômen. Possui 8 câmaras. Permite ajuste a diferentes tamanhos de pernas 
uma vez que é fechado através de velcro e fechos 

11 Descrição: Sistema Game Ready Unidade 3 

Especificação técnica: Tamanho: 413 mm comprimento x 197 mm largura x 235 mm altura, sem 
incluir a sacola de viagem. Peso: 3,3 kg vazio, aproximadamente 8,2 kg cheio de gelo e água. Nível de 
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pressão: cicla de 5 mm Hg até 75 mm Hg. Potência de CA: 100 a 240 V CA, 50 a 60 Hz, 1,6 A. Entrada 
de CC: 12 V/2,5 A 

12 Descrição: Mala para acondicionamento de sistema de 
refrigeração 

Unidade 3 

Especificação técnica: Estojo térmico e acolchoado para proteger o equipamento e manter a 
temperatura por mais tempo 

13 Descrição: Bateria para sistema de resfriamento Unidade 2 

Especificação técnica: Para uso no sistema de resfriamento em lugares onde não há energia elétrica, 
duração de até 7 hs em uso 

14 Descrição: Cabo duplo Unidade 2 

Especificação técnica: Equipamento para utilização de 2 wraps simultaneamente, podendo ser no 
mesmo paciente ou em dois pacientes distintos 

15 Descrição: Wrap Full Leg Unidade 2 

Especificação técnica: Tamanho grande; Comprimento médio 86 a 91 cm 

16 Descrição: Wrap de Joelho Reto Unidade 2 

Especificação técnica: Tamanho único; Comprimento (43cm); circunferência superior (81cm); 
circunferência inferior (61cm) 

17 Descrição: Wrap para tornozelo grande Unidade 2 

Especificação técnica: Tamanhos: grande e extra grande 

18 Descrição: Wrap para Ombro Direito Unidade 2 

Especificação técnica: Especificações de Tamanho; Médio e Grande; Orientação de lados: direito e 
esquerdo 

19 Descrição: Wrap para Ombro Esquerdo Unidade 2 

Especificação técnica: Especificações de Tamanho; Médio e Grande; Orientação de lados: direito e 
esquerdo 

20 Descrição: Wrap para Quadril Direito Unidade 1 

Especificação técnica: Especificações de Tamanho; Médio e Grande; Orientação de lados: direito e 
esquerdo 

21 Descrição: Wrap para Quadril Esquerdo Unidade 1 

Especificação técnica: Especificações de Tamanho; Médio e Grande; Orientação de lados: direito e 
esquerdo 

 

Durante a sessão de disputa de preços, o histórico do chat registrou as seguintes mensagens, conforme 

registrado no sistema da ferramenta do sistema eletrônico: 
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Durante a sessão de disputa de preços, foram apresentados os seguintes lances, conforme registrado 

no sistema da ferramenta do sistema eletrônico: 
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Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro recebeu a documentação relativa aos itens 8.2 a 8.4.2 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 Ciclo Med do Brasil Ltda., devidamente inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 04.737.413/0001-04, que ofertou o menor valor total: R$ 181.000,00 (cento e 

oitenta e um mil 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 


