Assunto:

Fwd: Re: Fwd: Questionamento

De

<licitacoes@camposdojordao.sp.gov.br>

Para:

<grupoacf.licita@gmail.com>

Data

16/08/2022 10:21

Bom dia,
quanto ao esclarecimento solicitado, segue a resposta elaborada pela Srª Wanderly Maria dos Santos Mello do setor de
Coordenação de Gestão e Planejamento da Secretaria Municipal de Educação (Secretaria requisitante):
" Em atenção ao questionamento, esclarecemos que são 13.000 M² de cortinas prontas, referente ao pedido de laudos (Ensaios de
laboratório), os mesmos são exigidos para que esta administração adquira cortinas que tenham parâmetros mínimos de qualidade
e que estão definidos no edital como gramatura, resistência e solidez da cor, a exemplo de inúmeros editais de outras
administrações seja em âmbito Municipal, Estadual ou Federal, assim sendo ao exigir os laudos estamos nos assegurando também
que todos participem em igualdade pois deverão ofertar o produto com a mesma qualidade, sabemos que os catálogos são peças
gráficas que tem a função apenas de apresentar informações do produto a ser ofertados que o mesmo é feito pela própria
empresa fornecedora, já os laudos (Ensaios de laboratórios) são documentos feitos por profissionais e relatam informações
técnicas independentes."
Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Campos do Jordão
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Compras & Licitações
Tel: (12) 3662-3685 ou (12) 3662-3030
CNPJ: 45.699.626/0001-76
-------- Mensagem original -------Assunto::Re: Fwd: Questionamento
Data:16/08/2022 10:05
De:planejamento.educacao@camposdojordao.sp.gov.br
Para::licitacoes@camposdojordao.sp.gov.br

--- ATT
Em atenção ao questionamento, esclarecemos que são 13.000 M² de cortinas prontas, referente ao pedido de laudos (Ensaios de
laboratório), os mesmos são exigidos para que esta administração adquira cortinas que tenham parâmetros mínimos de qualidade
e que estão definidos no edital como gramatura, resistência e solidez da cor, a exemplo de inúmeros editais de outras
administrações seja em âmbito Municipal, Estadual ou Federal, assim sendo ao exigir os laudos estamos nos assegurando também
que todos participem em igualdade pois deverão ofertar o produto com a mesma qualidade, sabemos que os catálogos são peças
gráficas que tem a função apenas de apresentar informações do produto a ser ofertados que o mesmo é feito pela própria
empresa fornecedora, já os laudos (Ensaios de laboratórios) são documentos feitos por profissionais e relatam informações
técnicas independentes.

Em 15/08/2022 12:03, licitacoes@camposdojordao.sp.gov.br escreveu:
Bom dia,

Uma vez que se trata de questão técnica descrita no Termo de Referencia elaborado por esta Secretaria de Educação,
encaminhamos a solicitação de esclarecimento para resposta. Ressaltamos que a resposta deve ser encaminhada a este setor
de Licitações a fim de darmos a devida publicidade ao ato.
Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Campos do Jordão
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Compras & Licitações
Tel: (12) 3662-3685 ou (12) 3662-3030
CNPJ: 45.699.626/0001-76
-------- Mensagem original -------Assunto::Questionamento
Data:15/08/2022 10:49
De:licitacao acf fernaine <grupoacf.licita@gmail.com>
Para::licitacoes@camposdojordao.sp.gov.br

Bom dia
Ademar Cesar Fernaine EPP, interessado em participar do Pregão Eletrônico 017 2022 vem apresentar questionamento.
Após análise do edital, verificou-se que a quantidade solicitada é de 13.000 metros. Porém, em nenhum momento, informa se é
metro linear ou 13000 de cortina pronta.
No mais, exige-se amostra e laudo, porém, não é informado qual a necessidade do laudo tendo em vista que a amostra e um
catálogo ou ficha técnica poderia suprir as dúvidas necessárias dos itens nos quais pedem o laudo.
Diante do informado, necessário que o presente pregão seja suspenso para análise do questionamento tendo em vista que com
essas exigências o mesmo encontra-se com dificuldade de ampla participação.
Desde já agradecemos a atenção
Bárbara
Ademar Cesar Fernaine EPP
(12) 3833-6112

