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ATA DE JULGAMENTO

Em 10 de agosto de 2O2O, às 11:00 horas, reuniram-se o pregoe,ro da disputa, Sr.
Alexandre Marânini e a equipe de apoio ao pregoeiro, representada pelos Srs.
Carlos lnglez, Cláudia Lima, Fernando Carvalho Pessoa e Flávio Tadeu de
Araújo, para realizaçáo das sessões para análise das propostas e de disputa de
preços do Edital de Pregão Eletrônico no 00912020 no endêrêÇo
https //www. bbmnetlcrtacoes. com br/.

O objeto do Edital era a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de
equipamentos e materiais esportivos para udo da modalidade de Preparaçáo Física/
Academia, conforme condiçóes, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e
seus anexos, de acordo com o Edital de Chamamento de Projetos no 0712017 do
Comitê Brasileiro de Clubes e Termo de Execução 00112019 celebrado entre Comitê
Brasileiro de Clubes e Associação Brasileira "A Hebraicâ" de São Paulo.

Conforme Termo de Referência n" 009/2020, a descrição dos materiais e
equipamentos de preparação física/ academia é assim estabelecida:

Lote Único (08 itens) - Equipamentos de academia/ preparação Íisica

ITEM DEscRrçÃo/EsPEcrFrcAçÃo
Unidade de

Medida Quântidade

1
Aparelho de perna,

cadeira extensora

Assento e encosto inclinàdos proporcionam contreção total
do quadncepr pàía conforto e estabilidade do uruário,
suporte de tíbia auto-ajustável para facilitar o uso do
equipamento, eixo de alinhamento claramente identificado
para fàcilitar um correto posicionamênto, enaosto lombar
regulávele de fácilajuste mesmo que o usuário estejâ
sentado. Tela de [ED alfanumérico, indicândo tempo,
di5tânciâ (quilômetrosou milhas), calorias, calorias/hoÍa,
nivel, vêlocidade, RPM, fíequência cârdiacã, METs, watts,
tela multiidiomas definido pelo usuário.
Item igual, similar ou superior à marca MÂTRlx.

Unidade 1

I
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2
Aparelho de pressão de
pernas (leg press 45)

teg press calf píess vs-s70, dimensões Seraas 232.4 x 102.4

x 167.lcm, fonte de alimentação do contâdoí de repetição

2 pilhas AA, vida útil da bateria do contador de Íepetações

aprox. 3 anos, contadoÍ de repetições e monitoramento de

uso: modo de serviço monitora total de rêpetiçôes e horas

dê uso, acabamento revestimento eletrostático êm dupla

cemeda, pontos de fixação do equipamento, sistemâ de

transmissão câbos e conexões internamento lubrificados.

Aparelho de musculação para pressão de pernas no ángulo

de 45 greus (ángulo), fabricado em aço ou similàr com

estolamento revestido.
Item igual, similar ou superioí à maíca MATRlx.

Unidade 1

3
Aparelho de perna,

cadeira flexora

seâted le8 curl 87 s72, dimensôes Serais estáticas {Cx[xÂ)
148,5 x 117 xl3Tcmjdimensões gerais em uso (Cxl-xA)

148,5 x 1l7 x137cm; peso do produto 320k9; peso de

tíansponê 370k8; módulo dê rastíeio de Íepetições e

tempo totalde uso; vida da bâtêíiâ do contadoí de
repetições àprox.3 anos; fonte de alimentação do

contador de rêpetições 2 pilhas AA; peso totaldas colunas
gokg; placas de peso 4,5k8; sisteme de peso adacional 1,1,

2,3, 3,4k9; pêso máximo de treino 93,4k8; altura da coluna
aonsistente de 53 sim; proteçâo das colunas de tÍaseiras e
diantêiras completas. os ejustes de elmofada traseira, da

almofada tibial e dâ faixa dê movimentos são íâcilmente
acessíveis a peítir de uma posição sentada; o assento
inclinâdo e a localizâção exclusiva do pivô incentivam a

contração completâ do isquiotibial, a âlmofâda dê coxa

ajustávelcom auxílio de 8ás e o controle manualpermitem
a fácilconfiguíâção pelo usuáíio, â âlmoíada de coxa com
contoÍno macio píoporciona o conÍorto idealduíante o
uso,
Item iguâ|, similârou supêíiorà marca MATRIX.

U nidade 1

4
Aparelho de braço
(bíceps)

indêpendent bicepscurl g7-s40, dimensõesEerais estáticas
(CxLxA) 135 x 162,5 x 1lscm; dimensões Beràis em uso
(CrLrA) 135 x 168 x 135cmi peso do produto 266k9; peso

de transporte 318k8; módulo de rastreio de íepetiçôes e

tempo totâldê uso;vida da bãteriã do contâdor de
repêtiçóes aprox.3 anos; fonte dê âlimêntação do
contador de repetições 2 pilhas AA; peso totaldas colunas
90k8i plàcàs de peso 4,5k9; sastema de peso adicionâl 1,1,

2,3,3,4k8; peso máximo de treino 93,4k8; altura da coluna
consistente de 53 sim; proteção das colunas de trasearas e

dianteiras completâs.
Item igual, similar ou supêrior à marca MATRIX.

U nidade 1

5
Aparelho de braço
(tríceps)

tÍiceps press 87 s42, dimensôes gerais estáticas (CxtxA)
124 x 121 x 13Scm; dimensões gerais em uso (Cxb(A) 124 x

121x 135cm; peso do produto 305k9; peso de transporte
350k8;módulo de rastreio de Íepetjções e tempo totalde
uso;vida da bateria do contador de íepetiçôes aprox. 3

anos; fonte dê alimentação do contador de repetições 2

pilhas AA; peso totaldas colunas l20k€; plecas de peso

4,5k8 (16 placas superiores)6,8k9 (O7 places infeíiores;
sistema de pêso adicional 1,1,2,3,3,4k9; peso máximo de
treino 123,4k9; altuÍa dâ coluna consistente de 53 sam;

proteção das colunas de traseiras e dianteiras completes.
Item i8ual, similar ou súperioí à marca MATRIX.

U nid ade 1
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6
Aparelho peitorâl/
dorsal (cross over)

adjustable cable €ross over g3-ms20, dimensões Serais
397.4 x 90.0 x 239.6cm; peso do produto 399k8; peso de

tíanspone 451k8; bateriâ de peso 2 x 91k8; com polias e

proteções, chapa de aço sólida, laminada a frio com buchas

de teflon internas, pinos dos pesos mâgnético e preso poí
cebo, suspensão dêsign em 3 pontos, íevestimento
eletrostático em duplâ camada, com estÍutura
superdimensada,
Item agual, similar ou superioí à marca MATRlx.

U n idâde 1

7
Aparelho de glúteo,
vêrtical

glute g7-s78, dimensõês 8eíais 206.6x 96.5 x 136.9cm;
peso do produto 227k8; peso de transporte 247k8; módulo
de rastreio de Íêpêtições ê têmpo totâl de uso; vida da
bateria do contâdor de íepetiçôes apÍox.3 anos; fonte de
alimentação do contador de repetiçôe5 2 pilhas aA; peso

totaldas colunâs 63.5k9; placâs de peso 4,5k8; sistema de
peso adicionàl 1,2, 2,3, 3,5k& altura da coluna consistênte
de 132,lcm srm; píoteção dàs colunàs de tíaseiías e

dianteiras complêtâs.
Item igual, similar ou superior à marca MATRIX.

U nidade 1

8 Multi-Estação

stack multistation g3'ms4O, dimensôes gerais 167.8 x

369.8 x 252.ocm; peso do produto 998k9; peso de
transporte 1082k9 bateria de peso 2 x 91k9, 2 134k9;
pinos de peso e suspensão ma8néticos e presos por cabos,

com polia5 e proteções, estrutura tubular
superdimênsionadâ, rêvêstimento eletrostático em dupla
camada.
Item i8ual, similaí ou supeíior à marca MAÍRIX.

Unidade 1

sÃo PAU LO

Atâ dê Julgamento do Editel de Pregão Eletrônico nl (19/ú20, reíerente ao processo de Aquisição de Mâteíiais e Equipamentos-
paÍceria celebrada entre o Comitê grãsilêiro de Clubes (Edital dê Chamamento de Projêtos ne 07/ 2107) e a Âssociação Brasileira

"Á Hebreica" de São Paulo (Teímo de Execução ne 01/2019).
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Participaram da sessão as seguintes empresas

EúpÍ.saa PaÍtktprot s:

OERÁCAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA, Cpp/(NPJI 0J 526 5600@l-72. MBEPP Sülr

Í-FE FrrNESS COT"ÉRCb DE EQTJIPAMENTOS Do BR^SIL LTDA, CPF/C1{P, 32.us.3570ml{l. MEIEPP: N:lo
coRE HEÂLTH FrTNEss BRáSIL coMERcro E trr,fl)oRTÂ,ÇÂo LTDÂ, cpF/c?{p, 19 827.14r,!@2-91. ME,EDP Nâo
MÂRCO§.ÍEFFERSON BORGE,S SÁ}OO§ - ME, CIF/CNP' 2,I47] 7I9/@OT.OB. ME/EPP gID

CENTURY COMERCIÂL LTDA, CPF/CNPr] 02385 591/0001-57. ME/EPP: S,m

TRUSry DI§TRIBUIDORA LTDA EPP, cPF/cNPr: ti.679.n4$@l-93. ME|ÊPP S@
MMs plNovÂ EeurpÁMENTos E E{srÂr-ÀçôEs EspoRfivÂs - ETRELT , cpF/cNpr: t7 w297s/@t-24. útEiEpp. s@

Lotes:

Lote 1 - Diversos
Participação Licitante: Ampla participaçáo
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"A Hebraica" de São Paulo (Termo de Execução ns 01/2019).

Página 4 de 7

E'?{TCCE: LIFE FTrNESS COMÉRCIO DE EQUIPÂMENTOS DO BRASIL LTDA
C?ryCNPr: 32.r 1 5.r57 l0Úoror
Dah Rcgisto Oferfe: 01lW2ü2.A
Hrâ Rr8icro Ofctu: 11:58:57
Vahr da Oferta: 266.7@,W
À/Íarca do hoôJto. ftveÍsos

D..drtún té(ú.'»
Êryr.": MII,íS PTNOVA EQUIPAMENI{§ E INSTAI-AçÔES ESPORTWAS . ENEII
coF/cNpJ lT 9q2 979/Ímt-2,t
DÍe R4ir&o Of.írs: 1008/2020
Húa Ra?iltm OÊír: 09:,19:,19

V.!E dr OfÉt : 6,().000,00
líaÍca do PÍoótlo Drvcrsos
fíoaivo d. Dê..lrssiíc.Éo: ÁsFcro6 Té.ú.s: Áp8rlbo.lê Flssb dê Fr.s (Lg F!.§ 4r, AFdho & tÍ!ço (bir?6),
Ap.!eô dê tÍlao (TÍíc.fô) ê Âpúdho d. glírêo, (v.rt d) Fi8p.l &f.ú+, {! t dô6 6 !íoôúos of.í€od6 p.!o
liÍ.rac 5 ê Ç.E Gú D.sô cdú|, s c*ctrfcaçOcr dor qrtltc, <.olcre ÇE poô$e iÊeú & c-t, ianordo
(cü!.. É ÍopLd.3 r oiÇE pr. rldo §rd.3 e Finco), úd. FddÚ.!..lmi o.ú & crgt @,1,*9,2,tyg,
3Jtg c 4§ ple o te"---t^ dê dr..,; .aÊa r@!o dê cüE gÍdaivo é É!Íú&ro Ío aspado íiÍ.o, Fri faz loda r
difrraçr P.Íi o rtoúmo . clhoí. D it.'.úpúho ô ltÉe. 

^ 
úlhúr dc paaÉúl. ê f(Íça !o truârr*nlo fií.o ó

gÉddiv., a púa t@s a úl!Ú r á/Eludo, o âitrl.do da cr8aa infuúls $E íao a-íia corn o lpso & [úa pL.r do

Tn!6o (& a,l tt D Eóihl ê 5 tg@i-.drs FIo Irrb.5) éc€§s&b lúúi'E§r4.o N.srê +Ídbó úl@ r.
ftln afo Ícitd., pos Dfo vú.sp.of.do (.f!o d. folo $E trfo @ile uE cocl§ao Da5 scgrr), gr o ffi
oÊEc. I bdaÍr6 dê peso, c m cdid o Trrcúo c?ecrfcrô pos$r 4 bar6as rL Fo. cú süúc6é & cr8a.Prazo &
eldo púa.úêS, oao iaída aô ,oü.ifado ú EÁLl ê T@ & R.ú!àclr.

Durante a sessão de disputa de preços, foram apresentados os seguintes lances,
conforme registrado no sistema do pregão eletrônico.
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Cl|6súcrÉo do(s) prrticipüt (s):
Enfltresâ: GERÂCAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA
CPF/CNP,. 03.526. s@lmot -'12

Datâ RrgrslÍo ofeíla: 08na202o
Hq'a RrSrsÍro of€Ítâ : 2l:18:48
Valr da Ofetta 9fi).00O,0O
Marca do ProóÍo Divelsos

Desclassificação:
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Nenhum participante registrou intenÇão de interpor recurso

Superadas as etapas de intenção e de regrstro de recurso por parte dos licitantes foi
verificada a regularidade da Proponente LIFE FITNESS COIUÉnCtO DE
EQUIPAMENTOS DO BRASIL LTDA., devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o no

32.115.3571000í -0í, que ofertou os seguintes valores:

§irr! d. Irar: I
§tr!çto do lrl.: HocElogrdo

I

f+ã. V.r..dn : LIFE FrrNESS COIT.IEI'CIO DE EQUIIAMENTOS DO BIÁSIL LTDA
CIF/CI(PJ: 32.1 15.357ü)0t-01
D.t Ltlr&,. O&d.. rO/08/202O
EÍ. n fi.to (X.ii.; 14:55:21
V.b. d. Oh: 205-O0,m

D...tfí-f. ia. Hío: Âp{llto d. FD1 cad.Ír .úcnrúr
Mrrt : lrlvrÍ6
Vd.. ürtldo: m.t7ím
Qrrü.d.: f ,@
bar-çf. C.alÉt r: D.rdtt. de h.dío: Árâí.lho tlê Fct3âo ê p.E..s (L, F.ss a5)
Mrft.: Dtrr6or
A.br É.ittrbt ,2.215,ú
Qr-ard.d.: l,m
hí. r4ao C.[ef.-.rt r: lr.t Í*.o dc Pr,.drac: À!ú.[ú dê p.í8, .2d.rfl Oaoíâ
Mirtr: DfY.í.!
V.Lr liúarb: 2r"t?íú

lE|nErEEf,únrlftít:IúEirllE EElIEI@EI@IIIEEETI@IEI@@II@EEIEl$mrrtl llltlri..fiIiEllffirÍIEÍ'Í[Iir
IEE@IEI@II!@!@U[IEWETI@IIE E
lE-!.lEEmtEr rft rí,§i[I IIf,EE EúÍ[.L
EffiEEI@MMErtÍÍmEtElEE.rltlEI@IIELE@E@ErÍÍrw.ÍrEIE@@Etr@@t!@EroEI@IEII@@IETW@rliEE[rrMEElEEI@IEI@I!@E@

I@EI@ErlEE@EffiEIlIIE'ffiTIlMEMETE@ITE@EENE@E
IEIrA!§I1E ttltrÍEiE I§rIiTr,!!ir'l-
E@MIÍTWIEEtrMf EEEti!ÍEr lfi l':§ü llB Eilft rEr
IFEa,r'lIilEI!@IIEEEIEllÉili! lãIfftlltrE f!'rEr.Erl'xlr

@II@IIELIE@I@Il@

I tt@TIEÍI

EI
ItrEEEElIlrr.! tllffiIri.I

IIBEEíÍ.Illtrt-

rEi f,El-E E rFltrçrr
IETEEE':IiIEItli[iúEliEilMEDrÍ]Í,rli-
IEI@IEII@EIIT@

H-EE
EEEEEEEE
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Q!.rlid.d.: l,m
IrÍorneçio Corplcocrtrr:
!Íarra: I»varaor
V.lo! Uliairio: 1t.t75,00
Q!.rüd.d.:1,00
hforlrÉo Co[DLD.lt r:
Marca : Illvarro§
V.lor üdlário: 16,675,00

Qr.rtid.d.: I ,00
hfortoa§ao CoEpLD.Lt r:
Mrrr: IriY.rror
V.lor Urilrlo: 2ó.175,00
Qr..aIdrd.: I ,00
hÍôrr.Éo CoDd.E .t r:
Marca: Div6toa
V.lor Uriairio: 27.a7í00
Qr.rtid.d.:1,6
hfornaÉo CoElllreltrr:
Mr-r.r: Iriv.rsô3
V.br UriaáÍio: 39.575,m
Qu.rüdrd.: I ,00
LÍorraÉô ColpLurtar:

D.t rlçio do hlduto: §arclho rL bcrço (biccpe)

D...rtçio dc Prodrao: Ap.Íclho d. h,Í.ço (tÍictp.)

D...rllo do koduto: §arclho patorú dcsel (cÍoss ovcÍ)

D...rltio do Prodrao; Ap.Íclho dc glÍúco, v.Ítid

D...rtçio do hodufo: Mdti-Eí.ção

Após confirmada a habilitação da Proponente e examinada pelo pregoeiro da disputa e
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 estimâdo 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 da
Associação Brasileira "A Hebraica" de São Paulo para conferência e validaçáo,
conforme prevrsto no Edital e em seus anexos.

A sessão pública do pregão foi encerrada às 10h29 do dia 2í de agosto de 2020,
sendo a respectiva Ata lavrada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio

O Edital 00912020 Íoi homologado em 2'1 de agosto de 2020, * 17h45

Rua Hungriâ, 1.000 - Jd. Paulistano - São Paulo/ SP - CEP 01455-000 - Tel.: 11 3818-8800 , www.ahebraica.org.br

São Paulo, 21 de agosto de 2020.
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Ate de Julgamento do Edital dê Pregão Eletrônico nl (r9/ã»0, referente ao processo de Aquisição de Materiais e Equipamentos.
Paícerie celebrede entre o Comitê BràsileÍo dê CIubes (Edital de Chemamento de Projetos ne 07l 2107) e a Associação Brasileira
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Página 7 de 7

Alexandre aranrnr
Pregoeiro/ Comissão de ContrataÇâo

Fernando
de

Pessoa
ico/ Preparação Físicaia Lima

Comissão de Contratação/ Esportes

Flávio T eu de Araú1o

Carlos I
Equipe de Apoio Técnico/ Preparação Física

Res Esportes
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