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PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

Esclarecimentos PE Nº 021/2020/SML/PVH 
1 mensagem

vendas@ceccampinas.com.br <vendas@ceccampinas.com.br> 27 de março de 2020 15:15
Para: pregoes.sml@gmail.com
Cc: licitacao@ceccampinas.com.br

Prezados senhores, boa tarde

 

Visando nossa participação no processo em epígrafe, vimos pelo presente solicitar os seguintes esclarecimentos:

 

Itens 02, 03, 04 e 05 – No edital são solicitadas unidades de maças conectáveis de Ginastica Rítmica. No entanto este material é
vendido em PAR. Inclusive o valor estimado, pelo nosso conhecimento é para aquisição do PAR. Outro detalhe. É solicitada a
aprovação de uma Federação de Ginástica de qualquer Estado (UF) Ocorre que, nenhuma Federação Estadual aprova os
materiais da Ginástica. Os materiais somente são aprovados e homologados pela Federação Internacional de Ginástica (FIG), que são
importados e com preços fora da realidade Nacional.

Perguntamos:

a. O material será adquirido em Unidades ou PARES?
b. Poderão ser ofertadas as marcas nacionais que produzem as maças conectáveis oficiais?

 

Itens 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 - É solicitada a aprovação de uma Federação de Ginástica de qualquer Estado (UF) Ocorre
que, nenhuma Federação Estadual aprova os materiais da Ginástica. Os materiais somente são aprovados e homologados pela
Federação Internacional de Ginástica (FIG), que são importados e com preços fora da realidade Nacional.

Perguntamos:

a. Poderão ser ofertadas as marcas nacionais que produzem os materiais de ginástica rítmica oficiais?

 

Itens 14 e 15 – É solicitado fitas de Ginastica Ritmica aprovada pela FIG. Como dito acima, os materiais aprovados FIG são
importados e tem valores muito acima do estimado pelo Municipio. Abaixo o print do custo de uma fita homologada.

 

 

O estimado é de R$ 27,69. Assim, perguntamos:

a. Poder ser ofertado produto nacional oficial, com as características solicitas, porém SEM a aprovação da FIG?                             
Selo FIG
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Desde já agradecemos e aguardamos o retorno de nossos questionamentos.

 

Cordialmente

 

José Eudes

C&C Campinas

19 3272-5222


