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COMUNICADO 
 
 
Em complemento à reunião realizada no dia 22 de setembro de 2020, tornam-se públicas 
as seguintes deliberações da Comissão de Contratação, conforme itens licitados por 
intermédio do Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2020: 
 
 
1) Decisões sobre habilitação: 
 

a) Item 22 – Agasalho Completo:  
Licitante vencedor: AMV Com. Prom. De Eventos Esportivos e Arbitragens 
Ltda. 
Proposta Comercial: APROVADA. 
Habilitação: INABILITADO, pelos seguintes motivos: 

Item 7.2.1.: cópia simples do documento do representante legal. 
Item 7.3.3.: A certidão relativa a tributos municipais imobiliários foi enviada 
somente por intermédio do sistema BBMNET e por e-mail e está fora da 
validade informada pela PMSP. 
Item 7.4.2.: Apresentou comprovação de capacidade técnica do comprador. 
Porém o documento apresentado está fora do prazo estabelecido no edital. 
Item 7.5.: Não apresentação de balanço e/ou relação de faturamento para 
análise. 

Decisão: Considerando a inabilitação do licitante AMV Com. Prom. De Eventos 
Esportivos e Arbitragens Ltda., o segundo colocado (Licitante Sweat Comercio 
de Artigos do Vestuario LTDA) fica convocado a apresentar a amostra e 
documentos de habilitação, conforme dispõe este comunicado. 

 
b) Item 23 – Bermuda Masculina: 

Licitante vencedor: AMV Com. Prom. De Eventos Esportivos e Arbitragens Ltda. 
Proposta Comercial: APROVADA. 
Habilitação: INABILITADO, pelos seguintes motivos: 

Item 7.2.1.: cópia simples do documento do representante legal. 
Item 7.3.3.: A certidão relativa a tributos municipais imobiliários foi enviada 
somente por intermédio do sistema BBMNET e por e-mail e está fora da 
validade informada pela PMSP. 
Item 7.4.2.: Apresentou comprovação de capacidade técnica do comprador. 
Porém o documento apresentado está fora do prazo estabelecido no edital. 
Item 7.5.: Não apresentação de balanço e/ou relação de faturamento para 
análise. 

Decisão: Considerando a inabilitação do licitante AMV Com. Prom. De Eventos 
Esportivos e Arbitragens Ltda., o segundo colocado (Licitante Fascouros 
Industria e Comercio de Artigos Texteis LTDA) fica convocado a apresentar a 
amostra e documentos de habilitação, conforme dispõe este comunicado. 
 

c) Item 24 – Bermuda Feminina: 
Licitante vencedor: AMV Com. Prom. De Eventos Esportivos e Arbitragens Ltda. 
Proposta Comercial: APROVADA. 
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Habilitação: INABILITADO, pelos seguintes motivos: 
Item 7.2.1.: cópia simples do documento do representante legal. 
Item 7.3.3.: A certidão relativa a tributos municipais imobiliários foi enviada 
somente por intermédio do sistema BBMNET e por e-mail e está fora da 
validade informada pela PMSP. 
Item 7.4.2.: Apresentou comprovação de capacidade técnica do comprador. 
Porém o documento apresentado está fora do prazo estabelecido no edital. 
Item 7.5.: Não apresentação de balanço e/ou relação de faturamento para 
análise. 

Decisão: Considerando a inabilitação do licitante AMV Com. Prom. De Eventos 
Esportivos e Arbitragens Ltda., o segundo colocado (Licitante Fascouros 
Industria e Comercio de Artigos Texteis LTDA) fica convocado a apresentar a 
amostra e documentos de habilitação, conforme dispõe este comunicado. 

 
d) Item 25 – Camiseta Gola Careca: 

Licitante vencedor: AMV Com. Prom. De Eventos Esportivos e Arbitragens Ltda. 
Proposta Comercial: APROVADA. 
Habilitação: INABILITADO, pelos seguintes motivos: 

Item 7.2.1.: cópia simples do documento do representante legal. 
Item 7.3.3.: A certidão relativa a tributos municipais imobiliários foi enviada 
somente por intermédio do sistema BBMNET e por e-mail e está fora da 
validade informada pela PMSP. 
Item 7.4.2.: Apresentou comprovação de capacidade técnica do comprador. 
Porém o documento apresentado está fora do prazo estabelecido no edital. 
Item 7.5.: Não apresentação de balanço e/ou relação de faturamento para 
análise. 

Decisão: Considerando a inabilitação do licitante AMV Com. Prom. De Eventos 
Esportivos e Arbitragens Ltda., o segundo colocado (Licitante Fascouros 
Industria e Comercio de Artigos Texteis LTDA) fica convocado a apresentar a 
amostra e documentos de habilitação, conforme dispõe este comunicado. 

 
e) Item 26 – Camiseta Gola Polo: 

Licitante vencedor: AMV Com. Prom. De Eventos Esportivos e Arbitragens Ltda. 
Proposta Comercial: APROVADA. 
Habilitação: INABILITADO, pelos seguintes motivos: 

Item 7.2.1.: cópia simples do documento do representante legal. 
Item 7.3.3.: A certidão relativa a tributos municipais imobiliários foi enviada 
somente por intermédio do sistema BBMNET e por e-mail e está fora da 
validade informada pela PMSP. 
Item 7.4.2.: Apresentou comprovação de capacidade técnica do comprador. 
Porém o documento apresentado está fora do prazo estabelecido no edital. 
Item 7.5.: Não apresentação de balanço e/ou relação de faturamento para 
análise. 

Decisão: Considerando a inabilitação do licitante AMV Com. Prom. De Eventos 
Esportivos e Arbitragens Ltda., o segundo colocado (Licitante Fascouros 
Industria e Comercio de Artigos Texteis LTDA) fica convocado a apresentar a 
amostra e documentos de habilitação, conforme dispõe este comunicado. 
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f) Item 27 – Roupão: 
Licitante vencedor: AMV Com. Prom. De Eventos Esportivos e Arbitragens Ltda. 
Proposta Comercial: APROVADA. 
Habilitação: INABILITADO, pelos seguintes motivos: 

Item 7.2.1.: cópia simples do documento do representante legal. 
Item 7.3.3.: A certidão relativa a tributos municipais imobiliários foi enviada 
somente por intermédio do sistema BBMNET e por e-mail e está fora da 
validade informada pela PMSP. 
Item 7.4.2.: Apresentou comprovação de capacidade técnica do comprador. 
Porém o documento apresentado está fora do prazo estabelecido no edital. 
Item 7.5.: Não apresentação de balanço e/ou relação de faturamento para 
análise. 

Decisão: Considerando a inabilitação do licitante AMV Com. Prom. De Eventos 
Esportivos e Arbitragens Ltda., o segundo colocado (Licitante Sweat Comercio 
de Artigos do Vestuario LTDA) fica convocado a apresentar a amostra e 
documentos de habilitação, conforme dispõe este comunicado. 

 
g) Item 28 – Touca de Silicone: 

Licitante vencedor: Sa & Cia Artigos Esportivos Ltda.  
Proposta Comercial: REPROVADA, não atende o prazo de entrega conforme 
estabelecido no Edital. 
Habilitação: INABILITADO, pelos seguintes motivos: 

Item 7.3.3.: Certidão conjunta de tributos municipais (imobiliários e 
mobiliários). 
Item 7.5.: Balanço/balancete sem assinaturas. 

Decisão: Considerando a inabilitação do licitante Sa &Cia Artigos Esportivos 
Ltda., o segundo colocado (Licitante Polisport Indústria e Comércio Ltda EPP) 
fica convocado a apresentar a amostra e documentos de habilitação, conforme 
dispõe este comunicado. 

 
h) Item 29 – Uniforme de Jogo: 

Licitante vencedor: AMV Com. Prom. De Eventos Esportivos e Arbitragens Ltda. 
Proposta Comercial: APROVADA. 
Habilitação: INABILITADO, pelos seguintes motivos: 

Item 7.2.1.: cópia simples do documento do representante legal. 
Item 7.3.3.: A certidão relativa a tributos municipais imobiliários foi enviada 
somente por intermédio do sistema BBMNET e por e-mail e está fora da 
validade informada pela PMSP. 
Item 7.4.2.: Apresentou comprovação de capacidade técnica do comprador. 
Porém o documento apresentado está fora do prazo estabelecido no edital. 
Item 7.5.: Não apresentação de balanço e/ou relação de faturamento para 
análise. 

Decisão: Considerando a inabilitação do licitante Sa &Cia Artigos Esportivos 
Ltda., o segundo colocado (Licitante Sweat Comercio de Artigos do Vestuario 
LTDA) fica convocado a apresentar a amostra e documentos de habilitação, 
conforme dispõe este comunicado. 
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2) Fica aberto o prazo para manifestação da intenção de recorrer, pelo período de 2h, 
das 8h às 10h do dia 29 de setembro de 2020, junto ao e-mail 
licitacao@clubepaineiras.com.br. Os demais atos recursais serão contados a partir 
da citada data e devem ocorrer na forma do Edital. 

 
Nos termos do item 8 e subitens do Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2020, 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 30 de setembro e 01 de outubro de 2020. 

 
 
3) No dia 02 de outubro de 2020, às 11h, será reaberta a sessão junto ao chat do 

BBMNET relativo aos Lotes / Itens nº 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, para fins do 
disposto nos itens 5.24., 5.25. e 5.26. do Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2020. 
 
Após, será aberto o prazo aos licitantes declarados vencedores relativos aos Lotes / 
Itens nº 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 (item 1 deste Comunicado), para envio da 
Proposta de Preços Final e dos Documentos de Habilitação, pelo período de 60min, 
das 15h às 16h do dia 02 de outubro de 2020, junto ao e-mail 
licitacao@clubepaineiras.com.br, nos termos do item 4.10. e subitens do Edital de 
Pregão Eletrônico nº 001/2020. 
 
 

4) Os documentos físicos da Proposta de Preços Final e dos Documentos de 
Habilitação dos licitantes declarados vencedores relativos aos Lotes / Itens nº 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28 e 29 (item 1 deste Comunicado) deverão ser remetidos à sede do 
Clube, nos termos do item 6.12. do Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2020. 
 
O prazo de 03 dias para envio dos documentos físicos será computado no interregno 
de 05 até 07 de outubro de 2020. 
 
Considerando a notícia veiculada na imprensa a respeito da greve dos Correios e 
retorno gradual das atividades e eventual intenção de recorrer do sindicato da 
categoria, 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. 
 
 

5) A Comissão de Aquisição informa que a sessão pública para apresentação da 
amostra relativas aos Lotes / Itens nº 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, pelos licitantes 
ora convocados, declarados vencedores pelo item 1 deste Comunicado, será 
realizada no dia 06 de outubro de 2020, às 14h, na sede do Clube. 
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São Paulo, 28 de setembro de 2020. 
 
 

CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY 
Comissão de Aquisição 


