EDITAL CHAMAMENTO PARA MATERIAL ESPORTIVO
O Grupo de Amigos Deficientes e Esportistas de Campinas – GADECAMP,
divulga o presente edital para CHAMAMENTO DE COTAÇÃO PRÉVIA DE
MATERIAL ESPORTIVO para compor o Projeto – GADECAMP, Basquetebol
em Cadeira de Rodas e possam assumir os seguintes cargos:

1- Material: Balança para Pesagem
Balança para pesagem atletas; visor em cristal líquido; capacidade máxima de
150Kg; 4 sensores de precisão de peso de 100g; vidro temperado; alimentação
à bateria de lítio e liga/desliga automaticamente.

2- Material: Bandagem Elástica
Bandagem elástica adesiva terapêutica, desenvolvida com tecnologia de ponta;
aplicada sobre a pele, atua nos músculos e articulações lesionados para
reduzir a dor, relaxar e fornecer suporte aos mesmos, ainda que em atividade;
cada bandagem pode ser utilizada por cerca de 3 a 4 dias; hipoalérgica; feita
de algodão; não contém latex; resistente à água. cor: azul

3- Material: Bolas de Basquetebol
Bolas de Basquetebol - PRO Oficial 7.5 masculina

4- Material: Bolsa de Gelo
Bolsa de gelo com cinta para o ombro.

5- Material: Faixa Elástica
Faixa elástica para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento;
Resistência forte;
Tamanho: 1,5m.

6- Material: Gel Anti-Inflamatório

Gel anti-inflamatório e antiedematoso - 300 g. Cada 100 g contém: Solução de
Escina 20% 11,12 ml; Dimetilsulfóxido (DMSO) .61,34 mL; Dexametasona 0,11
mg; Prednisolona (Acetato) 0,28 g; Lidocaína 1,00 g; Excipiente qsp 100,00 g.

7- Material: Rede de Basquete
Rede de basquete modelo oficial; material: algodão (tipo chuá).

Após o processo licitatório, haverá uma prévia avaliação dos valores dos
orçamentos recebidos, bem como análise dos currículos das empresas que se
candidatarem ao cargo, pois só serão contratados a empresa que respeitarem
e comprovarem as exigências descritas.
Submissão: Os interessados deverão enviar proposta orçamentária,
informando no assunto, MATERIAL ESPORTIVO, única e exclusivamente, para
o e-mail: projeto.gadecamp@gadecamp.com.br,  no período que compreende
das 00h00 do dia 09 de Outubro às 23h59 do dia 24 de Outubro de 2018. Em
atendimento a Resolução SELJ nº 10, de 28 de março de 2017.

Somente poderão se candidatar as empresas que apresentarem:
- Orçamento em papel timbrado da empresa, contendo o nome ou razão social,
endereço completo, telefone e e-mail;
- Descrição completa e detalhada do serviço ou atribuição e produto;
- Valor unitário, quantidade e valor total;
- CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas;
- Assinatura do responsável pela empresa;
- Caso o profissional seja pessoa física, enviar um curriculum, cópia do RG e
CPF;
- Anexar: Cartão do CNPJ.

Firmo o presente,

Milton Marcelino Ferreira

Presidente do Gadecamp

