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Ata de julgamento do pregão eletrônico 13-2020 (uniformes) 

 

 

Em 14/07/2020, 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 13-2020 no endereço https://www.cap.levelgroup.com.br/. 

 

O objeto do edital era a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de materiais 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 13-2020, as descrições dos materiais esportivos são assim estabelecidas: 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
QUANTIDADE 

1 Descrição: Agasalhos de passeio esgrima atletas Unidade 62 

Especificação técnica: Conjunto de agasalho com blusa e calça de moletom em algodão de peso 

médio e corta-ventos de nylon. Diversos tamanhos. Modelo unissex. Aplicação frontal do escudo do 

clube e do selo de formação de atletas do CBC. Aplicação nas costas do nome da modalidade 

2 Descrição: Camisas de passeio esgrima atletas Unidade 62 

Especificação técnica: Camisa polo passeio, em malha piquet, 100% poliamida. Diversos tamanhos. 

Modelo unissex. Layout conforme proposta do fornecedor. Aplicação frontal do escudo do clube e do 

selo de formação de atletas do CBC. 

3 Descrição: Calções de passeio esgrima atletas Unidade 62 

Especificação técnica: Calção para passeio, em tecido 100% poliéster com tecnologia contra suor e 

com manutenção do corpo seco nas condições mais quentes. Diversos tamanhos. Modelo unissex. Layout 

conforme proposta do fornecedor. Aplicação frontal do escudo do clube e do selo de formação de atletas do CBC. 
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4 Descrição: Camisas de treino esgrima atletas Unidade 124 

Especificação técnica: Camiseta para treinamento esportivo, em tecido tipo 100% poliéster com 

tecnologia contra suor e com manutenção do corpo seco nas condições mais quentes. Diversos 

tamanhos. Modelo unissex. Layout conforme proposta do fornecedor. Aplicação frontal do escudo do 

clube e do selo de formação de atletas do CBC. 

5 Descrição: Calções de treino esgrima atletas Unidade 124 

Especificação técnica: Calção para treinamento esportivo, em tecido 100% poliéster com tecnologia 

contra suor e com manutenção do corpo seco nas condições mais quentes. Diversos tamanhos. 

Modelo masculino. Layout conforme proposta do fornecedor, com metade dos calções 

predominantemente na cor branca e metade dos calções predominantemente na cor vermelha. 

Aplicação frontal do escudo do clube e do selo de formação de atletas do CBC. 

6 Descrição: Mochila esgrima atletas Unidade 62 

Especificação técnica: Mochila esportiva em poliéster com capacidade para 30 litros, vermelha, com 

alças acolchoadas, acabamento com costura e fechamento com zíper. Aplicação frontal do escudo do 

clube e do selo de formação de atletas do CBC. 

7 Descrição: Agasalho de passeio esgrima técnicos Unidade 5 

Especificação técnica: Conjunto de agasalho com blusa e calça de moletom em algodão de peso 

médio e corta-ventos de nylon. Diversos tamanhos. Modelo unissex. Aplicação frontal do escudo do 

clube e do selo de formação de atletas do CBC. Aplicação nas costas do nome da modalidade 

8 Descrição: Camisas de passeio esgrima técnicos Unidade 5 

Especificação técnica: Camisa polo passeio, em malha piquet, 100% poliamida. Diversos tamanhos. 

Modelo unissex. Layout conforme proposta do fornecedor. Aplicação frontal do escudo do clube e do 

selo de formação de atletas do CBC. 

9 Descrição: Calções de passeio esgrima técnicos Unidade 5 

Especificação técnica: Calção para passeio, em tecido 100% poliéster com tecnologia contra suor e 

com manutenção do corpo seco nas condições mais quentes. Diversos tamanhos. Modelo unissex. Layout 

conforme proposta do fornecedor. Aplicação frontal do escudo do clube e do selo de formação de atletas do CBC. 

10 Descrição: Camisas de treino esgrima técnicos Unidade 10 

Especificação técnica: Camiseta para treinamento esportivo, em tecido tipo 100% poliéster com 

tecnologia contra suor e com manutenção do corpo seco nas condições mais quentes. Diversos 

tamanhos. Modelo unissex. Layout conforme proposta do fornecedor. Aplicação frontal do escudo do 

clube e do selo de formação de atletas do CBC. 
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11 Descrição: Calções de treino esgrima técnicos Unidade 10 

Especificação técnica: Calção para treinamento esportivo, em tecido 100% poliéster com tecnologia 

contra suor e com manutenção do corpo seco nas condições mais quentes. Diversos tamanhos. 

Modelo masculino. Layout conforme proposta do fornecedor, com metade dos calções 

predominantemente na cor branca e metade dos calções predominantemente na cor vermelha. 

Aplicação frontal do escudo do clube e do selo de formação de atletas do CBC. 

12 Descrição: Mochila esgrima técnicos Unidade 5 

Especificação técnica: Mochila esportiva em poliéster com capacidade para 30 litros, vermelha, com 

alças acolchoadas, acabamento com costura e fechamento com zíper. Aplicação frontal do escudo do 

clube e do selo de formação de atletas do CBC. 

 

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 menor oferta, da Proponente Ricardo R. da Silva 

Confecções, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.792.180/0001-30, com o valor de 

R$ 23.852,63 (vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos).  

 

Durante a análise preliminar documental, foi verificada a ausência da prova de regularidade para 

com a Fazenda Nacional, conforme exigido pelo item 8.3.3. do edital, razão pela qual a Proponente 

foi desclassificada. Em função deste fato, a opção do pregoeiro foi pela não declaração de uma 

empresa vencedora do certame. 

 

 

São Paulo, 12 de agosto de 2020 

 

 

Sidnei Frere  Newton Flavio Zingaro    Márcio Pires Antonio  

Pregoeiro   Membro de equipe de apoio   Membro de equipe de apoio 


