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Ata de julgamento do pregão eletrônico 11-2020 (natação) 

 

 

Em 01/07/2020, 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 11-2020 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 11-2020, as descrições dos equipamentos esportivos são 

assim estabelecidas: 

 

LOTE / 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 

UNIDADE 

DE MEDIDA 
QUANTIDADE 

1 Descrição: Raia Metro 970 

Especificação técnica: Raia com 14 discos e duas boias por metro, em polietileno virgem, 

proteção UVA/UVB ou similar, com 12 cm de diâmetro e 6,5 cm de comprimento, 

predominantemente em vermelho e branco 
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2 Descrição: Catraca Unidade 14 

Especificação técnica: Catraca em aço inox para uso em raias de piscina. Tamanho único 

3 Descrição: Cronômetro de borda Unidade 4 

Especificação técnica: Cronômetro analógico para borda de piscina em polietileno, 80 cm 

de diâmetro interno, a pilha 

4 Descrição: Esticador Unidade 21 

Especificação técnica: Esticadores em aço inox para uso em raias de piscina, ou similar. 

Tamanho único 

 

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 foi verificada a regularidade da Proponente Sá & Cia. Artigos 

Esportivos Ltda. - EPP, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.801.076/0001-41, que 

ofertou os menores valores nos quatro itens conforme relação abaixo. 

 

Item 1: Raia    Valor total: R$ 26.995,10 

Item 2: Catraca   Valor total: R$ 1.817,90 

Item 3: Cronômetro de borda  Valor total: R$ 3.582,00 

Item 4: Esticador   Valor total: R$ 1.554,00 

 

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 o 

valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu declarar a Proponente como 

VENCEDORA do pregão, com a documentação original da empresa devendo ser analisada 
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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, 09 de julho de 2020 

 

 

 

 

Sidnei Frere  Newton Flavio Zingaro  Márcio Pires Antonio  

Pregoeiro   Membro de equipe de apoio  Membro de equipe de apoio 

 


