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SEEL – SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 

ATA DA SESSÃO DE ANÁLISE DAS AMOSTRAS REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2021 – 

PA 21.039/2020 - Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 

ESPORTIVOS DA MODALIDADE DE ATLETISMO PCD DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER”. 

Aos quatro dias 19 do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às 09:30 horas, na Secretaria de 

Esporte e Lazer do Município da Estância Balneária de Praia Grande, reuniram-se os PAULO ROBERTO PERES 

RAMOS RF 3.403, RODRIGO AUGUSTO DA SILVA ROSA RF 36.488, FLAVIO BARBOSA DA CRUZ RF 36.604, 

MARIAN MIAN BOUCHNAK RF 44.747, SONIA CRISTINA GOMES ONÓRIO 18.059, a fim de julgar as amostras 

apresentadas pelas empresas licitantes conforme as condições e especificações estabelecidas no Anexo I 

do Edital. 

 

Aberta a sessão, no horário estabelecido, neste ato não foi consignada a presença das empresas devido 

as amostras terem sido entregues com dias de antecedência à abertura desta sessão. 

 
Ato contínuo deu-se a análise da amostra e após a verificação concluíram o que segue:arc/ 

Fabricante Valor Unitário Valor Total 
DESCRIÇÃO EMPRESA OBSERVAÇÃO SITUAÇÃO 

ITEM 02 e 32 - CLUB - De cabeça arredondada. Peso 
de 397 a 422 gramas, todo de madeira maciça, com 
base de metal, altura de 35 a 39 cm, diâmetro de 18 a 
20 mm na parte menor e diâmetro de 50 a 60 mm na 
parte maior. Padrões Comitê Paralímpico 
Internacional (IPC). 

MEGA 

DADOS 

COMERCI

AL EIRELI 

A amostra foi apresentada e 
devidamente identificada atendendo 

as condições exigidas pelo Edital. 

 

 

 

CLASSIFICADA 

ITEM 03 e 33 - Sapatilha de atletismo para provas de 
lançamento do dardo. Prato de pregos em nylon com 
borracha reforçada. Dois velcros para melhor fixação 
do calçado no pé. Acompanha dois jogos de pregos, 
bolsa e chave. Números: 38, 39, 40, 41 e 42 

MEGA 

DADOS 

COMERCI

AL EIRELI 

A amostra foi apresentada e 
devidamente identificada atendendo 

as condições exigidas pelo Edital. 

 

 

 

CLASSIFICADA 

ITEM 04 e 34 - Sapatilhas velocidade: Placa de 
material rígido na parte frontal da sapatilha que 
possui cravos específicos para oferecer maior tração e 
permitir maior força de explosão ao atleta. 
Composição: Cabedal: em Couro sintético e speed 
mesh, material respirável sem costura que 
proporciona leveza e conforto. Solado: ante pé em 
placa de poliuretano rígida com solado em borracha. 
Números: 38,39,40,41 e 42. 

MEGA 

DADOS 

COMERCI

AL EIRELI 

A amostra foi apresentada e 
devidamente identificada atendendo 

as condições exigidas pelo Edital. 

 

 

 

 

CLASSIFICADA 

ITEM 05 e 35 -  Sapatilha meio – fundo: sapatilha mais 
leve em travas, sendo o calçado ideal para variados 
eventos; 400/1,500 m,110/300/400 m com barreiras, 
podendo ser utilizado também no salto em distância, 
salto triplo e salto com vara. Números: 38,39,40,41 e 
42. 

MEGA 

DADOS 

COMERCI

AL EIRELI 

A amostra foi apresentada e 
devidamente identificada atendendo 

as condições exigidas pelo Edital. 

 

 

 

CLASSIFICADA 

ITEM 06 e 36 - Sapatilha fundo: material super. Leve 
que garante amortecimento, maior propulsão e 
durabilidade. Composição: Cabedal:  mesh sem 
costura. Solado em Peba, placa em acrílico para os 
encaixes dos bicosa, oferecendo ótima tração entre as 
passadas com velocidade e eficiência. Números: 
38,39,40,41 e 42. 

MEGA 

DADOS 

COMERCI

AL EIRELI 

A amostra foi apresentada e 
devidamente identificada atendendo 

as condições exigidas pelo Edital. 

 

 

CLASSIFICADA 

    

ITEM 07 e 37 - Sapatilha salta distância: sapatilha 
desenvolvida para atletas de salto em distância, salto 
triplo ou salto com vara de todas as modalidades. 
Possui 8 pinos de alta qualidade, que permitem maior 
transferência de energia, resultados em mais força 
para decolagem dos saltos. Números: 38,39,40,41 e 
42. 

MEGA 

DADOS 

COMERCI

AL EIRELI 

A amostra foi apresentada e 
devidamente identificada atendendo 

as condições exigidas pelo Edital. 

 

 

CLAASIFICADA 

 

ITEM 08 e 38 - Sapatilha arremessada de peso: 
cabedal confeccionado em couro sintético e tecido 
mesh. Veloso para melhor fixação do calçado no pé. 

MEGA 

DADOS 

COMERCI

A amostra foi apresentada e 
devidamente identificada atendendo 

as condições exigidas pelo Edital. 
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Solado. Solado em resina plástica semi flexivel l, que 
oferece maior durabilidade e aderência em qualquer 
superfície. Maior conforto e peso leve permitido 
melhor ajuste e performance. Números: 38,39,40 41 e 
42 

AL EIRELI CLASSIFICADA 

ITEM 10 e 45 - Bola de medicine ball de couro 1 kg. 
Indicado para uso fitoterápico e treinamentos 
específicos. Confeccionada em 10 gomos de couro, 
proporciona um toque macio. Excelente opção para 
quem busca qualidade e preço mais baixo. Diâmetro 
de aproximadamente 13 cm. 

MEGA 

DADOS 

COMERCI

AL EIRELI 

A amostra foi apresentada e 
devidamente identificada atendendo 

as condições exigidas pelo Edital. 

 

 

 

CLASSIFICADA 

ITEM 16 e 51 - Ketlebell revestido de 4 kg. O Ketlebell 
é o equipamento mais completo para quem busca um 
ganho de VO² ou o chamado “gás” tão buscado por 
corredores de tempo, tudo com menor risco possível 
de adquirir contusões! Ele proporciona um maior 
fortalecimento para músculos de todo o corpo. 

MEGA 

DADOS 

COMERCI

AL EIRELI 

A amostra foi apresentada e 
devidamente identificada atendendo 

as condições exigidas pelo Edital. 

 

CLASSIFICADA 

ITEM 22 e 57 - Pegador para faixa Elástica foi 
desenvolvido como acessório para auxiliar no uso da 
Faixa Elástica e tubos elásticos. Proporciona melhor 
desempenho durante exercícios e garante maior 
segurança, pois reduz o risco de a faixa escapar ou 
tubos elásticos e facilita a adequação postural. Mais 
confortável. Melhor desempenho. 
Maior segurança.. 

MEGA 

DADOS 

COMERCI

AL EIRELI 

A amostra foi apresentada e 
devidamente identificada atendendo 

as condições exigidas pelo Edital. 

 

 

CLASSIFICADA 

    

ITEM 23 e 58 - Obstáculo de PVC com cones – Largura: 
100cm. Altura ajustável de 100cm. 
Ideal para várias modalidades de treinamento físico, 
incluindo agilidade, pliometria etc. Fabricado de 
material plástico de alta resistência. Ajuste de altura 
através de vários pontos de encaixe nos cones. (Até 
38cm de altura) e, com a utilização dos botões de 
presilha auxiliares, até 100cm de altura. Preço unitário 
( inclui dois cones de 38cm, três bastões de 100cm e 
duas presilhas) . 

MEGA 

DADOS 

COMERCI

AL EIRELI 

A amostra foi apresentada e 
devidamente identificada atendendo 

as condições exigidas pelo Edital. 

 

 

CLASSIFICADA 

    

ITEM 26 - Luva de martelo mão esquerda. 
Desenvolvida especialmente para lançamento de 
martelo, mão esquerda. Feita de couro com costura 
reforçadas 

MEGA 

DADOS 

COMERCI

AL EIRELI 

A amostra foi apresentada e 
devidamente identificada atendendo 

as condições exigidas pelo Edital. 

 

 

 

CLASSIFICADA 

ITEM 28 e 65 - Bolsa vazada para transporte de pesos. 
Feita com cabo de polipropileno trançado resistente 

MEGA 

DADOS 

COMERCI

AL EIRELI 

A amostra foi apresentada e 
devidamente identificada atendendo 

as condições exigidas pelo Edital. 

 

 

CLASSIFICADA 

ITEM 29 -Cronômetro digital profissional de 300 
voltas/tempos. Funções: memória para 300 voltas e 
parciais de tempo, com precisão de 1/100 de 
segundos; calendário; alarme; frequencimetro; 
contagem regressiva; permite visualização contínua de 
tempos (3 linhas de tempo no visor ao mesmo 
tempo); contador de até 10 horas; bateria de lítio 
(garante máxima precisão e durabilidade); à prova d’ 
água; trava de segurança dos botões; luz de fundo. 
Acompanha cordão. 

MEGA 

DADOS 

COMERCI

AL EIRELI 

A amostra foi apresentada e 
devidamente identificada atendendo 

as condições exigidas pelo Edital. 

 

 

 

CLASSIFICADA 

ITEM 56 - Meia bola (Bosu) com extensores e 
empunhaduras. Suporta até 250 kg. Garante 
resistência e absorção de impactos. Oferece 
segurança e maior durabilidade. Oferece estabilidade 
e permite execução de exercícios que não são 
possíveis em bola inteiras. Permite a associação de 
resistores elásticos. Gera resistência e permite a 

MEGA 

DADOS 

COMERCI

AL EIRELI 

A amostra foi apresentada e 
devidamente identificada atendendo 

as condições exigidas pelo Edital. 

 

 

CLASSIFICADA 
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aplicação. 

ITEM 59 - Peso de atletismo de ferro 8kg econômico 
para arremesso. Indicado para treinamento. Feito de 
ferro galvanizado e pintado e núcleo de chumbo. 
Formato esférico preciso, com diâmetro entre 130 e 
134mm. 
Acabamento levemente rugoso (sem ranhuras, 
defeitos, fendas ou saliências). O peso varias de 0 a 
70. 

MEGA 

DADOS 

COMERCI

AL EIRELI 

A amostra foi apresentada e 
devidamente identificada atendendo 

as condições exigidas pelo Edital. 
CLASSIFICADA 

ITEM 60 - Peso de atletismo de ferro 9kg econômico 
para arremesso. Indicado para treinamento. Feito de 
ferro galvanizado e pintado e núcleo de chumbo. 
Formato esférico preciso, com diâmetro entre 133 e 
137mm. 
Acabamento levemente rugoso (sem ranhuras, 
defeitos, fendas ou saliências). O peso varias de 0 a 70 

MEGA 

DADOS 

COMERCI

AL EIRELI 

A amostra foi apresentada e 
devidamente identificada atendendo 

as condições exigidas pelo Edital. 

 

 

 

CLASSIFICADA 

ITEM 61 - Dardo de atletismo para lançamentos 400g. 
Indicado para treinamento. Estrutura de alumínio, 
cabeça de aço, empunhadura de corda e calda 
afinada. 
Peso e dimensões muito próximos do oficial 

MEGA 

DADOS 

COMERCI

AL EIRELI 

A amostra foi apresentada e 
devidamente identificada atendendo 

as condições exigidas pelo Edital. 

 

 

 

CLASSIFICADA 

ITEM 67 - Colchonete D45 com 1,00x 0,60 x 0,03 m. 
Revestimento externo de courvim impermeável. 
Tamanho: 1,00 x 0,60 x 0,03m – Densidade de 45. 
Produto de altas qualidade e resistência. Cor: preto. 

 

MEGA 

DADOS 

COMERCI

AL EIRELI 

A amostra foi apresentada e 
devidamente identificada atendendo 

as condições exigidas pelo Edital. 

 

 

 

CLASSIFICADA 

ITEM 68 - Trena de fibra de Vidro 100 m com 
empunhadura. Fita de fibra de vidro em caixa aberta 
com empunhadura, graduação: mm / pol., Embalagem 
em caixa 

MEGA 

DADOS 

COMERCI

AL EIRELI 

A amostra foi apresentada e 
devidamente identificada atendendo 

as condições exigidas pelo Edital. 

 

 

 

CLASSIFICADA 

ITEM 69 - Trenó para treinamento de força. Produto 
de alto desempenho e resistência, indicado para uso 
com cargas mais elevadas (até 90 kg de carga). Pode 
ser usado na grama ou areia. Estrutura de aço tubular, 
pintura a pó. Inclui cinto ajustável com velcros e fita 
reforçada de nylon. Tamanho: 92 cm de comprimento 
x 46 cm de largura, Peso: 11 

 

MEGA 

DADOS 

COMERCI

AL EIRELI 

A amostra foi apresentada e 
devidamente identificada atendendo 

as condições exigidas pelo Edital. 

 

 

 

CLASSIFICADA 

ITEM 01 E 31 - Fitas com catracas para carga (fixar 
banco de arremesso PCD): Conjunto de cintas para 
fixação de carga. Material: cintas de poliamida, 
acessórios de aço galvanizados e gancho em aço 
plastificado. Medida: 1.8m. Capacidade carga aprox. 
545 kg. Embalagem com  02 unidades 

MEGA 

DADOS 

COMERCI

AL EIRELI 

 
 

Conforme catalogo o material atende  
as condições exigidas no Edital. 

CLASSIFICADA 

ITEM 09 - Barra transversal revestida de espuma para 
salto com vara. Ideal para treinamento de iniciação ao 
atletismo e exercícios em geral. Feito de corda elástica 
(elásticos) resistentes, coberta por espumas (brancas 
e petras). Comprimento aproximado:4,50 metros. 

MEGA 

DADOS 

COMERCI

AL EIRELI 

 
 

Conforme catalogo o material atende  
as condições exigidas no Edital. 

CLASSIFICADA 

ITEM 14 -  Bola de medicine ball de couro 5 
kg. 
Indicado para uso fitoterápico e treinamentos 
específicos. Confeccionada em 10 gomos de couro, 
proporciona um toque macio. Excelente opção para 
quem busca qualidade e preço mais baixo. Diâmetro 
de aproximadamente 20 cm. 

MEGA 

DADOS 

COMERCI

AL EIRELI 

 
 

Conforme catalogo o material atende  
as condições exigidas no Edital. 

CLASSIFICADA 

ITEM 39 - Cadeira de rodas de corrida: quadro de 
alumínio em forma U; painéis laterais de alumínio , 
tubo do eixo em linha reta com o alheamento da roda 
traseira, garfo de alumínio e barras equipando com 
freio de mão ; para-lamas envolventes integral; 
quadro de direção com sistema de pistão; 2 rodas 

MEGA 

DADOS 

COMERCI

AL EIRELI 

 
 
 
 

Conforme catalogo o material atende  
as condições exigidas no Edital. 

CLASSIFICADA 
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traseiras com o máximo 70 cm diâmetro com aro de 
implosão de alumínio revestido com pneu e, 1 roda 
dianteira com 50 cm de diâmetro do máximo; 
Estofamentos Ajustáveis com velcros 

ITEM 44 - Vara de atletismo para salto de fibra de 
vidro de 10 pés (3,10 m) indicado para mulheres. 
Desenvolvida para o peso mais leve das atletas, possui 
também empunhadura de menor diâmetro 

MEGA 

DADOS 

COMERCI

AL EIRELI 

 
Conforme catalogo o material atende  

as condições exigidas no Edital. 
CLASSIFICADA 

 
O resultado do julgamento será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, porém os 

fundamentos e os motivos serão publicados somente no site da Prefeitura da Estância Balneária de  Praia 

Grande www.praiagrande.sp.gov.br., conforme item 14.2.3 do edital.  

Concluída esta fase e nada mais havendo a relatar, encerra-se os trabalhos com a lavratura desta ata, 

que após lida e achada em conforme, vai assinada por todos os presentes. 

 

Em, 04 de outubro de 2021 

Equipe de Apoio:  

 
 

 

PAULO ROBERTO PERES RAMOS RF 3.403 

 

 

MARIAN MIAN BOUCHNAK RF 44.747 

 

RODRIGO AUGUSTO DA SILVA ROSA RF 36.488 

 

 

SONIA CRISTINA GOMES ONÓRIO 18.059 

 

FLAVIO BARBOSA DA CRUZ RF 36.604 
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