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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 15/0080-PG 

OBJETO: FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA PARA O CENTRO 
EDUCACIONAL DE CASTANHAL E ESCOLA DE ANANINDEUA. 
 

ADENDO Nº I – 01/09/2015 
ESCLARECIMENTO AOS LICITANTES 

 
Prezados (as) Senhores (as) Licitantes, 
  
 Considerando os questionamentos apresentados por licitantes interessadas em 
participar do Pregão Eletrônico em epígrafe, apresentamos os esclarecimentos 
abaixo: 
 
Questionamento 01 - O que são atualmente as áreas em questão, do 
Centro Educacional Castanhal e Escola Ananindeua? 
 
Resp: Escola de Castanhal - área livre descoberta e Escola de Ananindeua - área livre 
coberta 
 
Questionamento 02 - Qual será a destinação dos espaços, após a 
instalação do chock pad e grama sintética? 
 
Resp: Área livre e Área de Playground 
 
Questionamento 03 - Quais são as dimensões largura e comprimento 
destas áreas? 
 
Resp: Escola de Castanhal: 9.30 x 42.00 (aproximadamente) e Escola de Ananindeua 
12.70 x 22.00 (aproximadamente). Ressaltamos que a empresa vencedora será 
responsável pela conferência das medidas "in loco". 
 
Questionamento 04 -  São áreas com medidas/formatos irregulares? 
 
Resp: Não. 
 
Questionamento 05 - Qual é o tipo de base/contra piso da cada uma das 
áreas em questão? 
 
Resp: Contra-piso em concreto, prever acomodação de shock pad e grama sintética 
com a utilização de colagem. 
 
Questionamento 06 - O Serviço pretendido seria de simples acomodação e 
enquadramento do chock pad e simples instalação da grama sintética por 
sobre este chock pad? 
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Resp: Prever colagem para shock pad e grama sintética. 
 
Questionamento 07 - Vocês, na sua consulta desenvolveram alguma 
pretensão de colagem, ou do chock pad e ou da grama sintética?  
 
Resp: Chock pad e grama sintética. 
 
Questionamento 08 - Os 10 dias úteis mencionados no subitem 3.2.8, 
comporiam a encomenda + entrega + instalação do chock par + grama? 
 
Resp: Prazo de entrega: 30 dias úteis para fornecimento e instalação.  
 
Questionamento 09 - Dentro do período mencionado vocês calcularam 
instalações paralelas e ou uma de cada vez? 
 
Resp: Instalações Paralelas. 
 
 
Informamos que os questionamentos foram encaminhados ao setor técnico, o qual 
emitiu os esclarecimentos acima. 
 
Abertura da licitação: 04/09/2015 
Hora: 10h 
 
 

A Comissão Permanente de Licitação está disponível para prestar demais 

esclarecimentos de quaisquer dúvidas que venham a surgir. 
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