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EDITAL FLUMINENSE Nº 003/2016  

PREGÃO ELETRÔNICO - 001/2016  

 

Esclarecimento de duvidas enviadas 

 1 - No item 1 do lote 1, qual a medida da marcação solicitada? Qual o diâmetro dos discos de raias 
solicitados? Quantos flutuadores por metro de marcação são necessários?  

Resposta:  

LOTE 01 

Item 01 - Raia de Polo Aquático: Proteção UVA/UVB; material virgem de baixa densidade (mole); 

Diâmetro: 12 cm; Comprimento: 6,5 cm. Nas cores e medidas oficias da Confederação Brasileira de 

Desportos Aquáticos para campo de polo aquático em piscina de 25,0 X 50,0 MT. 04 Flutuadores por metro 

de raia: 

Informações sobre Campo de Polo Aquático: http://www.cbda.org.br/regraFinaPoloAquatico.pdf 

LOTE 02 

 2 - No item 10 do lote 2, é solicitado cobertura do plinto em feltro. O normal é cobertura em couro, 
pois o feltro não tem durabilidade nem faz a função de antiderrapante. É para manter-se o feltro? 

Resposta:  

 Item 10 - Plinto:  

Onde se lê:  

Feltro 

Alterar para: 

 Couro 

LOTE 04 

3 - No item 12 do lote 4, a fita de fixação de antena é com fecho em velcro ou através de cordões? 

Resposta:  

 Item 12 - Fita de Fixação: Fita para fixação da antena de vôlei confeccionada em algodão e costuras 

em poliamida. Possui 1,0 metros de comprimento e 5,0 cm de largura, com velcros para melhor 

fixação da antena á rede e de fácil manuseio. 

 
4 - No item 14 do lote 4, qual a medida da rede de bloqueio? Para qual modalidade? É rede de 
proteção de quadra? A rede é de nylon ou seda? Qual a espessura do fio? 

Resposta: 
 

 Item 12 - Rede de Bloqueio para Vôlei – Rede proteção para treinamento de bloqueio, com malha 

10x10, fios de 3,0mm, na cor branca com a medida de 10x5m. 

http://www.cbda.org.br/regraFinaPoloAquatico.pdf
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5 - No item 15 do lote 4, qual a largura das faixas, qual a composição das faixas, algodão cru ou lona 

sintética? 

Resposta: 

 Item 15 - Rede de Vôlei: Fio (estilo SEDA) - Composição: 90% polipropileno 10% Algodão trançado 

com espessura de 2 mm PP malha: 10 x 10 cm. 02 Lonas PVC sendo a lona superior com 0,7 m e a 

inferior com 0,06m ambas com protetor de PVC nas extremidades, reforçadas com sistema de 

cordas 6 mm PP em suas laterais. Acompanha cordas laterais c/ argolas e cabo de aço 13m 

galvanizado para instalação. 

6 - No item 19 do lote 4, qual o tamanho do cesto da biruta, ou qual deve ser a capacidade de bolas? 

Resposta: 

 

 Item 19 - Biruta de Vôlei: Biruta para treinamento de levantadores, com aro de 45 cm de diâmetro e 

rede em nylon malha 10, Altura regulável, com cesto para armazenamento das bolas com 

capacidade para 20 bolas ou mais. Com Rodízios para facilitar a locomoção do equipamento. 

7 - No item 22 do lote 4, o material não esta descrito da maneira correta. O poste é com sistema 

telescópico, ou simples? A cremalheira deve ser fixa ou escamoteável?  

Resposta: 

 

 Item 22 - Poste de Vôlei: Tipo telescópio, reg. de altura: 2,15, 2,20, 2,24, 2,30 e 2,45m Parte 

superior cromada, parte inferior pintura PU, catraca cromada, bucha para fixação. Cremalheira 

escamoteável. 

LOTE 05 

8 - No item 3 do lote 5, qual a medida do placar, quais os tamanhos dos dígitos? Qual deve ser a 

distancia de visão do placar? Qual a tensão do placar? Deve ser com controle Wifi? 

Resposta: 

 Item 03 Placar eletrônico: Até 5,00m x 2,00m de tamanho, com dígitos numéricos de 40 cm 

e 30 cm e alfanuméricos de 25 cm, Visibilidade de até 150m, com tensão 110/220 v automático. 

9- Os mesmos questionamentos são solicitados para o item 6 do lote 5. 

Resposta: 

 

 Item 06 Placar eletrônico: Até 5,00m x 2,00m de tamanho, com dígitos numéricos de 40 cm e 30 cm 

e alfanuméricos de 25 cm, Visibilidade de até 150m, com tensão 110/220 v automático. 

LOTE 06 

10 - No item 1 do lote 6, qual deve ser a potencia e demais detalhes do aparelho de som? 
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Resposta:  

 Item 01 Som subaquático: Alto falante subaquático, SISTEMA DE SOM AMPLIFICADOR COM 2 

CAIXAS EXTERNAS PARA MESA DE SOM COM 8 CANAIS CAIXAS Potência: 200 Watts RMS, 

entradas de microfones 8 monos e 2 stereo, Equalizador: 3 banda em cada canal MONO, 2 X 7 

Banda Gráfico EQ.Impendância: 8 OHM,Freqüência: 30 - 22000 Hz,Efeitos: Digital ECHO,LINE IN: 2 

X RCA pin Jacks,Phantom Power: 48 volt,Caixa de Som: 02 ABS 15",Voltagem: Bi volt,Peso: 50 Kg 

com cabeamento para 100 metros , medidores de volumes sonoros , 2 microfones sem fios. 

11 - Com relação ao Item 12.2 alínea "e", o licitante deve procurar o cartório de sua Comarca para 

verificar quais são os documentos probatórios solicitados. 

Resposta: 

 Com relação ao Item 12.2 alínea "e", o licitante deve procurar o cartório de sua Comarca para verificar quais 

são os documentos probatórios solicitados. 

 

12 - Com relação ao Item 12.3 alínea "a", O licitante deve apresentar as certidões de falência e 

concordata Federal e Estadual.  

Resposta: 

Com relação ao Item 12.3 alínea "a", O licitante deve apresentar as certidões de falência e concordata, que é 

expedida pela lei nas esferas correspondes Federal, Municipal e Estadual 

13 - Com relação ao texto do item 12.3 alínea "e":  

Onde se lê:  

Para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), que porventura não mantiverem 
escrituração contábil que impeça o atendimento da letra b deste item, deverão apresentar o Anexo X 
devidamente preenchido juntamente com declaração de faturamento dos 12 últimos meses assinada 
por um contador e representante legal da empresa; 

Resposta:  

 

 Com relação ao texto do item 12.3 alínea "e": 

 

Onde se lê:  

Para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), que porventura não 

mantiverem escrituração contábil que impeça o atendimento da letra b deste item, deverão 

apresentar o Anexo X devidamente preenchido juntamente com declaração de faturamento dos 

12 últimos meses assinada por um contador e representante legal da empresa;  

 

Alterado para: 

Para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), que porventura não 

mantiverem escrituração contábil que impeça o atendimento da letra b deste item, deverão 
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apresentar o Anexo 9 devidamente preenchido juntamente com declaração de faturamento dos 

12 últimos meses assinada por um contador e representante legal da empresa; 

 

14 - No item 6.1 "A proponente devera cadastrar na "ficha técnica obrigatória", a sua proposta inicial 

de preço, conforme tabelas inseridas no modelo Anexo 4, sem registrar qualquer dado que possa 

identificar a empresa, assim como quem esta a cadastrar a proposta conforme consta com maior 

detalhe no item 7.4 deste edital." 

Resposta: 

Onde se lê: 

A proponente deverá cadastrar na “ficha técnica obrigatória”, a sua proposta inicial de preço, 

conforme tabelas inseridas no modelo Anexo 4, sem registrar qualquer dado que possa 

identificar a empresa, assim como quem está a cadastrar a proposta conforme consta com 

maior detalhe no item 7.4 deste edital. 

Alterado para: 

A proponente deverá cadastrar na “ficha técnica obrigatória”, a sua proposta inicial de preço, 

conforme tabelas inseridas no modelo Anexo 8 – Modelo de Proposta Comercial, sem 

registrar qualquer dado que possa identificar a empresa, assim como quem está a cadastrar 

a proposta conforme consta com maior detalhe no item 7.4 deste edital. 

 

15 - Quais seriam as tabelas inseridas no modelo Anexo 4? Pois no edital o Anexo 4 é um modelo de 

Declaração de Elaboração Independente de Proposta. E necessário anexar a Declaração de 

Elaboração Independente de Proposta no credenciamento sem identificar a empresa? 

 Resposta: 

Anexo 04 não tem tabelas. A declaração do anexo 4 deve ser apresentada somente caso o licitante seja o 

vencedor da etapa de lances, o mesmo deve ser apresentado em papel timbrado do licitante. 

 

16 -  Estaria correto anexar a especificação técnica do produto no sistema, em papel branco sem 

identificação da empresa e logomarca, ou escrever nas informações adicionais? 

Resposta: 

7.5 A Proponente não deverá inserir em sua proposta qualquer identificação de sua empresa, telefone, fax 

ou qualquer outra informação que não estritamente relacionada aos serviços ou produtos ofertados, sob 

pena de ser, a critério do Pregoeiro, desclassificado do Processo. 
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ANEXO 08 – Modelo de Proposta Comercial 

 

Ao 

FLUMINENSE FOOTBALL CLUB – COMISSÃO DE AQUISIÇÃO 

Rua Álvaro Chaves, nº 65, Laranjeiras, Rio de Janeiro/RJ 

CEP:22.231-220 

Referente: Processo de Aquisição EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO FLUMINENSE Nº 01/2016 

Proponente: 

*Razão Social da empresa; 

*Nome fantasia; 

*CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 

*Inscrição Estadual; 

*Endereço completo, número de telefone e fax; 

*Número de agência de conta bancária; 

Assunto: PROPOSTA COMERCIAL 

Ilmos. Senhores da Comissão de Aquisição, 

Vimos apresentar por intermédio desta, a nossa proposta para XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Proposta Financeira: 

LOTE 01 – EQUIPAMENTOS DE ESPORTES AQUÁTICOS 

Especificação Qtd Valor Unit. Valor Total 

Item 01: Raia de Polo Aquático. 

Raias de marcação de campo de jogo para o 
Pólo Aquático. (Cores) 

 

04 

R$ R$ 

Item 02: Rede para Balizas 

Rede para balizas de Polo Aquático. (Espessura 
do fio da rede) 

 

04 
Pares 

R$ R$ 

Item 03: Bloco de Saída 

Bloco de saída com base com apoio ajustável 
100% em aço inoxidável NBR 304, resistente a 
intempéries, numerados nos quatro lados 
conforme regra FINA, nas medidas: 50 cm de 
altura, 50 cm largura e 75 cm de comprimento. 

20 Und 

R$ R$ 
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Item 04: Baliza Polo Aquático 

Balizas Flutuantes para Pólo Aquático. 
Profissional em alumínio nas medidas 3 x 1 x 1 
metros. 

02 
Pares 

R$ R$ 

Item 05: Prancha Trampolim 

Prancha para trampolim para saltos 
ornamentais em alumínio com piso 
antiderrapante, na medida de 5,080 mts x 
0,56cm x 0,11 cm 

04 Und 

R$ R$ 

Item 06: Piso Antiderrapante   

Piso antiderrapante emborrachado para 
plataforma de saltos ornamentais, nas 
seguintes medidas: plataforma de 10 metros - 
5,70 x 2,90, plataformas de 5 e 7 metros - 5,00 x 
1,90, trampolim de 3 metros - 5,00 x 1,80 

60 m² 

R$ R$ 

Item 07: Fulcrun  

Fulcrum para prancha de saltos, Sistema de 
rolamento, pintura em epóxi, medidas 508 x 56 
x 11 cm 

04 Und 

R$ R$ 

Total: R$  

 

- Prazo de garantia; 

- Prazo de validade da proposta: 60 dias. 

- Condição de pagamento: conforme exigência EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO FLUMINENSE Nº 

01/2016 

- Prazo de entrega (dentro da data limite conforme demanda do Fluminense Football Club - EDITAL DE 

Valor Total da Proposta: R$ ____. 

Local e data: 

Nome do responsável pelo orçamento: 

Cargo do responsável pelo orçamento: 

Assinatura do responsável pelo orçamento: 

Carimbo da empresa: 

Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta do fornecedor com todas 

as características do objeto e exigências constantes no edital. *Atenção ao item DECLARAÇÕES E 

CERTIFICADOS, letra d). 
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Obs 2: Para o modelo acima foi utilizado como referência o lote 01, porém o licitante deve montar proposta 

conforme o modelo para os demais lotes que participar. 

Conforme não houve retificações que sofram alterações significativas no objeto do edital, as datas 

de cadastramento, fim de cadastramento e disputa de lances segue inalterada. 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

FELIPE PACHECO SISLEY  

Pregoeiro 

Data: 16/12/2016 


