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COMUNICADO 
Nº 003/2020 

 

COMUNICADO 
 
 
Em atenção às manifestações de recurso recebidas, Comissão de Aquisição 
informa: 
 
 
1) Às 19h30min, do dia 13 de agosto de 2020, foi recebido e-mail do licitante 

“Movement”, subscrito pelo sr. Weskley Mendonça, sem indicação expressa 
do item ao qual se opunha.  

 
Considerando que até o momento do envio da mensagem apenas os itens 05 
(Cadeira adutora / abdutora), 06 (Leg Press 45º) e 08 (Remada cavalinho com 
furo olímpico) já tinham encerrado a fase de lances, pelo princípio da 
fungibilidade recursal e para que não seja alegado futuramente o 
cerceamento do direito de defesa ou de recurso, a mensagem foi recebida 
como “manifestação da intenção de recorrer” aos itens 05 (Cadeira adutora / 
abdutora) e 06 (Leg Press 45º), já que há manifestação expressa com relação 
ao item 08 (Remada cavalinho com furo olímpico), que será tratada no  
tópico 2 deste Comunicado. 
 
Nos termos do item 8 e subitens do Edital de Pregão Eletrônico nº 003/2020, 
o recorrente deverá apresentar suas razões escritas por intermédio do e-mail 
licitacao@clubepaineiras.com.br, sem prejuízo do envio de eventuais provas 
documentais e de comprovante de representação legal do recorrente, no 
prazo de 02 dias úteis, que transcorrerão nos dias 21 e 24 de agosto de 2020. 

 
2) Às 20h15min, do dia 13 de agosto de 2020, foi recebido e-mail do licitante 

“Movement”, subscrito pelo sr. Weskley Mendonça, com indicação expressa 
de que se opunha à declaração de vencedor do item 08 (Remada cavalinho 
com furo olímpico). 

 
Considerando o princípio da fungibilidade recursal e para que não seja 
alegado futuramente o cerceamento do direito de defesa ou de recurso, a 
mensagem foi recebida como “manifestação da intenção de recorrer” ao item 
08 (Remada cavalinho com furo olímpico). 
 
Nos termos do item 8 e subitens do Edital de Pregão Eletrônico nº 003/2020, 
o recorrente deverá apresentar suas razões escritas por intermédio do e-mail 
licitacao@clubepaineiras.com.br, sem prejuízo do envio de eventuais provas 
documentais e de comprovante de representação legal do recorrente, no 
prazo de 02 dias úteis, que transcorrerão nos dias 21 e 24 de agosto de 2020. 

 
3) As intimações para fins de apresentação de contrarrazões recursais serão 

publicadas no site do Clube: 
http://www.clubepaineiras.org.br/equipamentos-e-materiais-esportivos-
edital-no-7-do-cbc/ 
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4) Considerando que não houve manifestação da intenção de recorrer relativa 

ao item 10 (Banco reclinável) será aberto o prazo para envio da Proposta de 
Preços Final e dos Documentos de Habilitação, pelo período de 60min, das 
10h às 11h do dia 21 de agosto de 2020, junto ao e-mail 
licitacao@clubepaineiras.com.br, nos termos do item 4.10. e subitens do 
Edital de Pregão Eletrônico nº 003/2020. 

 
 

5) Os documentos físicos da Proposta de Preços Final e dos Documentos de 
Habilitação relativos ao item 10 (Banco reclinável) deverão ser remetidos à 
sede do Clube, nos termos do item 6.12. do Edital de Pregão Eletrônico  
nº 003/2020. 

 
O prazo de 03 dias para envio dos documentos físicos será computado no 
interregno de 24 até 26 de agosto de 2020. 
 
Considerando a notícia veiculada na imprensa a respeito da greve dos 
Correios, o Clube solicita que a entrega dos documentos na sede do Clube 
seja realizada por intermédio de portador. 
 
Caso o licitante já tenha efetuado a postagem da documentação pelos 
Correios, favor apresentar cópia do comprovante de rastreio (cupom emitido 
pelos Correios) junto ao e-mail licitacao@clubepaineiras.com.br, para análise 
e deliberação. 

 
 
6) Considerando que não houve a manifestação da intenção de recorrer relativa 

aos itens 09 (Remoergômetro) e 14 (Banco supino reto), os quais tiveram 
todas as propostas de preços desclassificadas, fica prejudicada a 
continuidade do procedimento licitatório com relação a estes itens. 

 
 

São Paulo, 19 de agosto de 2020. 
 
 

CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY 
Comissão de Aquisição 
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