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Ata de julgamento do pregão eletrônico 05-2020 (treinamento) 

 

 

Em 22/04/2020, 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 05-2020 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 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 05-2020, as descrições dos equipamentos esportivos são assim 

estabelecidas: 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
QUANTIDADE 

1 Descrição: Yo Yo Squat – plataforma isoinercial para 

exercícios de agachamento 

Unidade 1 

Especificação técnica: Yo Yo Squat - plataforma isoinercial para exercícios de agachamento com 3 

rodas inerciais de 0,025, 0,050 e 0,080 kg/m2 combináveis entre elas. Acompanha um colete M 

(standard e uma barra de ferro) 

2 Descrição: Polia cônica portátil Full Edition - polia isoinercial 

com cone isoinercial 

Unidade 1 

Especificação técnica: Polia cônica portátil Full Edition - polia isoinercial com cone isoinercial com 24 

níveis de carga inercial, de 0,045 ate 0,13 kg/m². Acompanha colete, tornozeleira, manete e barra de 

ferro, extensores e barras para movimentos de remo 
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3 Descrição: Sistema Valkyria Trainer - sistema 

computadorizado para avaliação de treinamento 

Unidade 1 

Especificação técnica: Sistema Valkyria Trainer - sistema computadorizado para avaliação de 

treinamento específico para uso com o Yo Yo Squat 

 

 

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: 
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Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da Proponente Inercial Power Ltda., 

devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.361.769/0001-91, que ofertou o menor valor total: 

R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos 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, 26 de junho de 2020 

 

 

 

Sidnei Frere  Newton Flavio Zingaro    Márcio Pires Antonio  

Pregoeiro   Membro de equipe de apoio   Membro de equipe de apoio 


