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SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS
 

 Referente “Edital de Licitação 

Processo SEI N.º 00220-00005753/2021-87

instalação de 20 (vinte) módulos esportivos móveis (campos sintéticos de futebol society) em tamanho oficial (tamanho do 

campo 22 x 42m), com arquibancada, estrutura de alambrados, fornecimento de energia fotovoltaica e dos equipamentos 

necessários para a pratica de futebol (tamanho final do modulo 27 x 50m)”

solicitação de amostras dos materiais a serem fornecidos, 

estrutura e seus equipamentos, o que vem a trazer duvidas. Para tanto, segue abaixo as duvidas quanto as amostras a serem 

entregues: 

 
18.2.1.1. Futebol Society: Grama sintética na cor verd

demais elementos que o componham o sistema, como os elementos absorvedores de impactos e demais elementos queo 

componham o sistema, e comprovações conforme edital.

 Dúvida: Tendo em vista que o 

condiciona-la em uma caixa de madeira, com dimensões de 2m x 2m, onde a mesma contará com o modelo de grama sintética a 

ser utilizado mais os materiais de enchimento (Sílica e Bor

kg e dimensões lineares que dificultam a sua locomoção e entrega dentro de edificações.

 Sendo assim, solicito que para a vossa verificação da amostra, seja indicado um local aberto, possib

descarregamento por meio de empilhadeira.

 Solicito também a possibilidade do envio destas amostrar de modo independente, onde possibilitará a analise das 

características da grama sintética, da sílica e da borracha, as quais serão condicionadas 

 

18.2.1.2. Alambrado: Um perfil lateral, um perfil do fundo, um setor de arquibancada completo com as

comprovações conforme edital, com a apresentação de suas estruturas metálicas galvanizadas e telas galvanizadas comfios 

revestidos dos por PVC na cor azul; porta e demais elementos que o definam.

Dúvida: Tendo em vista que os perfis solicitados, possuem dimensões que chagam até 6 metros de extensão, torna

impossível a entrega do mesmo em salas ou interior de edificações. 

Sendo assim, solicito que para a vossa verificação das amostras das estruturas dos alambrados, seja realizada um local 

aberto, possibilitando o descarregamento por meio de empilhadeira.

Sobre o setor da arquibancada, qual amostra que será necessária o envio? Uma

(tendo em vista seu tamanho de 6m x 2,5m x 2m)? Se for possível nos identificar por meio de imagens o que necessitam verifica

 

18.2.1.3. Sistema de Drenagem:

Dúvida: A drenagem referida, se refere aos furos de drenagem presentes na grama sintética? Ou o que seria esse sistema 

de drenagem, não exemplificado no edital. 

 

18.2.1.4. Sistema de lluminação LED

Dúvida: Necessita apenas uma amostra da luminária e suas certificações ?

 

 
 
 
 

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

icitação - Pregão Eletrônico SRP N.º 002/2022 

87” onde nossa empresa foi declarada vencedora, cujo objeto é a 

instalação de 20 (vinte) módulos esportivos móveis (campos sintéticos de futebol society) em tamanho oficial (tamanho do 

strutura de alambrados, fornecimento de energia fotovoltaica e dos equipamentos 

necessários para a pratica de futebol (tamanho final do modulo 27 x 50m)”, encontra-se no item 

solicitação de amostras dos materiais a serem fornecidos, porém não há projeto arquitetônico exemplificando o detalhamento da 

estrutura e seus equipamentos, o que vem a trazer duvidas. Para tanto, segue abaixo as duvidas quanto as amostras a serem 

Grama sintética na cor verde – área de mínimo 2m x 2m, com linhas demarcatórias brancase 

demais elementos que o componham o sistema, como os elementos absorvedores de impactos e demais elementos queo 

componham o sistema, e comprovações conforme edital. 

Dúvida: Tendo em vista que o tapete de grama sintética é flexível, para confeccionar esta amostra devemos 

la em uma caixa de madeira, com dimensões de 2m x 2m, onde a mesma contará com o modelo de grama sintética a 

ser utilizado mais os materiais de enchimento (Sílica e Borracha SBR). Deste modo, a amostra terá uma massa aproximada de 175 

kg e dimensões lineares que dificultam a sua locomoção e entrega dentro de edificações. 

Sendo assim, solicito que para a vossa verificação da amostra, seja indicado um local aberto, possib

descarregamento por meio de empilhadeira. 

Solicito também a possibilidade do envio destas amostrar de modo independente, onde possibilitará a analise das 

características da grama sintética, da sílica e da borracha, as quais serão condicionadas em recipientes separados.

Um perfil lateral, um perfil do fundo, um setor de arquibancada completo com as

comprovações conforme edital, com a apresentação de suas estruturas metálicas galvanizadas e telas galvanizadas comfios 

os dos por PVC na cor azul; porta e demais elementos que o definam. 

Dúvida: Tendo em vista que os perfis solicitados, possuem dimensões que chagam até 6 metros de extensão, torna

impossível a entrega do mesmo em salas ou interior de edificações.  

assim, solicito que para a vossa verificação das amostras das estruturas dos alambrados, seja realizada um local 

aberto, possibilitando o descarregamento por meio de empilhadeira. 

Sobre o setor da arquibancada, qual amostra que será necessária o envio? Uma arquibancada completa desmontada 

(tendo em vista seu tamanho de 6m x 2,5m x 2m)? Se for possível nos identificar por meio de imagens o que necessitam verifica

Sistema de Drenagem: Área de aproximadamente 2 m x 2 m conforme edital.

renagem referida, se refere aos furos de drenagem presentes na grama sintética? Ou o que seria esse sistema 

 

Sistema de lluminação LED: Uma unidade completa com as comprovações conforme edital.

Dúvida: Necessita apenas uma amostra da luminária e suas certificações ? 

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

.º 002/2022 - PREGÃO/SUAG/SEL/DF 

” onde nossa empresa foi declarada vencedora, cujo objeto é a “Implantação e 

instalação de 20 (vinte) módulos esportivos móveis (campos sintéticos de futebol society) em tamanho oficial (tamanho do 

strutura de alambrados, fornecimento de energia fotovoltaica e dos equipamentos 

se no item “18.2. DA AMOSTRA:”, a 

porém não há projeto arquitetônico exemplificando o detalhamento da 

estrutura e seus equipamentos, o que vem a trazer duvidas. Para tanto, segue abaixo as duvidas quanto as amostras a serem 

área de mínimo 2m x 2m, com linhas demarcatórias brancase 

demais elementos que o componham o sistema, como os elementos absorvedores de impactos e demais elementos queo 

tapete de grama sintética é flexível, para confeccionar esta amostra devemos 

la em uma caixa de madeira, com dimensões de 2m x 2m, onde a mesma contará com o modelo de grama sintética a 

racha SBR). Deste modo, a amostra terá uma massa aproximada de 175 

Sendo assim, solicito que para a vossa verificação da amostra, seja indicado um local aberto, possibilitando o 

Solicito também a possibilidade do envio destas amostrar de modo independente, onde possibilitará a analise das 

em recipientes separados. 

Um perfil lateral, um perfil do fundo, um setor de arquibancada completo com as 

comprovações conforme edital, com a apresentação de suas estruturas metálicas galvanizadas e telas galvanizadas comfios 

Dúvida: Tendo em vista que os perfis solicitados, possuem dimensões que chagam até 6 metros de extensão, torna-se 

assim, solicito que para a vossa verificação das amostras das estruturas dos alambrados, seja realizada um local 

arquibancada completa desmontada 

(tendo em vista seu tamanho de 6m x 2,5m x 2m)? Se for possível nos identificar por meio de imagens o que necessitam verificar. 

Área de aproximadamente 2 m x 2 m conforme edital. 

renagem referida, se refere aos furos de drenagem presentes na grama sintética? Ou o que seria esse sistema 

: Uma unidade completa com as comprovações conforme edital. 



18.2.1.5. Gol: Completo, com rede e comprovações conforme edital.

Dúvida: Sem dúvidas. 

 

18.2.1.6. Kit de energia fotovoltaica:

Dúvida: O item completo cont

verificar todas essas unidade, pois se tratam de um mesmo produto, solicito a possibilidade de envio de apenas 1 painel solar

seus respectivos equipamentos unitários. 

 

*Solicito também o envio de todos os projetos e planas arquitetônicas existentes.

 
 

 

 

 

 

 

Completo, com rede e comprovações conforme edital. 

Kit de energia fotovoltaica: completo, conforme edital. 

Dúvida: O item completo contempla 16 painéis fotovoltaicos e demais equipamentos, portando seria redundante 

verificar todas essas unidade, pois se tratam de um mesmo produto, solicito a possibilidade de envio de apenas 1 painel solar

icito também o envio de todos os projetos e planas arquitetônicas existentes. 
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empla 16 painéis fotovoltaicos e demais equipamentos, portando seria redundante 

verificar todas essas unidade, pois se tratam de um mesmo produto, solicito a possibilidade de envio de apenas 1 painel solar com 

Renascença, 20de Julho de 2022. 


