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No dia 11 de setembro de 2020, o licitante “SPORTHAUS COMERCIO DE 
ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI-ME” inseriu no chat do BBMNET relativo ao 
Edital de Pregão Eletrônico nº 002/2020 – Item nº 17 Bola Oficial – P.A. Feminino 
– a seguinte mensagem: 
 

Senhor pregoeiro. Tendo em vista que a licitação ocorreu ha cerca de um 

mês e que a fase de habilitação ainda não está encerrada o que ainda deve 

levar muitos dias, destaco que o estoque desse modelo de bolas da Mikasa no 

Brasil já está praticamente esgotado e deve se esgotar quando o certame 

encerrar. A reposição pela Mikasa esta prevista apenas para Dezembro. 

Diante disso, solicitamos a nossa desclassificação tendo em vista a 

inviabilidade de fornecimento por conta da demora para conclusão do 

certame. Compreendemos a necessidade de cuidadosa análise documental, 

mas saliento que a pandamia tem afetado muito a reposição de estoque de 

muitos fabricantes e a demora na conclusão do certame poderá inviabilizá-

lo. Desde logo agradecemos a compreensão e nos colocamos à disposição 

para eventuais esclarecimentos. 

 
Em 14 de setembro de 2020, a Comissão de Aquisição se reuniu e deliberou 
pelo acolhimento da desistência, nos termos do item 16.4. do referido Edital. 
 
Para fins de prosseguimento da aquisição do Item nº 17 Bola Oficial – P.A. 
Feminino, o licitante 2º colocado “AMV COMERCIO PROM EVENTOS 
ESPORTIVOS E ARBITRAGENS LTDA ME / Licitante 1”, será convocado pelo 
chat para fins do disposto no item 5.24. do Edital de Pregão Eletrônico  
nº 002/2020, no dia 16 de setembro de 2020, às 09h. Após, serão praticados os 
seguintes atos: 
 
1) Abertura de prazo para manifestação da intenção de recorrer, por qualquer 

licitante, a qual deverá ser formalizada no próprio sistema BBMNET ou junto 
ao e-mail licitacao@clubepaineiras.com.br, pelo prazo de 02h (duas horas) 
após a nova declaração de vencedor do item supracitado. A prática dos 
demais atos recursais serão comunicados junto ao site do Clube Paineiras do 
Morumby (http://www.clubepaineiras.org.br/equipamentos-e-materiais-
esportivos-edital-no-7-do-cbc/). 

 
2) Abertura de prazo para envio da Proposta de Preços Final e dos Documentos 

de Habilitação do licitante convocado, pelo período de 60min, das 10h às 11h 
do dia 17 de setembro de 2020, junto ao e-mail 
licitacao@clubepaineiras.com.br, nos termos do item 4.10. e subitens do 
Edital de Pregão Eletrônico nº 002/2020. 

 
3) Os documentos físicos da Proposta de Preços Final e dos Documentos de 

Habilitação deverão ser remetidos à sede do Clube, nos termos do item 6.12. 
do Edital de Pregão Eletrônico nº 002/2020. 
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O prazo de 03 dias para envio dos documentos físicos será computado nos 
dias 18, 21 e 22 de setembro 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 algum 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. 

 
 

São Paulo, 15 de setembro de 2020. 
 
 

CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY 
Comissão de Aquisição 
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