
ESCLARECIMENTOS – EDITAL DE CONCORRÊNCIA 004/2018 

 

1 - Água para estacas: O clube fornecerá a água para a perfuração de estaca raiz? Ou devemos 

considerar caminhão pipa? 

R: O clube irá fornecer água. 

 

2 - Arquibancada: Favor confirmar se arquibancada serão com dois bancos, ao invés de 3 

conforme projeto. 

R: Serão executados somente 2 fileiras de bancos. 

 

3 - Elétrica: Favor confirmar se serão executados dois abrigos para os quadros elétricos das 

quadras. 

R: Deverá ser previsto e executado os dois abrigos para os quadros elétricos das quadras. 

 

4 - Sombreamento: Gostaria de solicitar o fornecedor atual do sombreamento para telas  das 

quadras.  

R: Prontela - Rua José Maria Barroca, 1336 - Sumaré, SP - vendas@prontelas.com.br 

(19) 3903.4950 / (19) 9106-9800 / Nextel: (19) 7812-1054 ID: 99*14239 

 

5 - Bancos: Os bancos do juiz e dos jogadores serão fornecidos pelo clube? Senão por favor 

especificar o modelo. 

R: Estes bancos não fazem parte do escopo da licitação, serão fornecidos pelo clube. 

 

6- O projeto estrutural apresentado, contempla apenas a quadra 13 (não considerando a quadra 

15 nem paredão); Além disso, suas dimensões de tabuleiro (laje) não contemplam os passeios 

no entorno, verificados na implantação.  

R: O Projeto estrutural possui duas folhas a EST 001, referente a laje 01 da quadra 15 e a folha 

101, referente a laje 02 da quadra 13.  

Realmente não contempla, os passeios no entorno, conforme implantação, e não iremos 

executar estes passeios, não considerar no orçamento. 

Sobre o Paredão, realmente não tem um projeto estrutural, mas possui planta e detalhes, na 

planta de implantação de arquitetura. 

 

7 - O projeto apresentado não identifica se a escada identificada na implantação deverá ser 

construída. Caso sim, seu projeto estrutural não consta na relação de documentos enviados.  
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R: Esta escada já é existente. 

 

8 - Na visita técnica foi verificado desnível no corredor que acompanha a quadra 12 a ser 

alterada, a qual se dá acesso pela porção do corredor em nível. A nova quadra 13 a ser 

implantada está identificada no projeto nivelada com a quadra 12, porém o passeio à sua 

esquerda não dará acesso a mesma.   

 

R: O desnível existente no corredor da quadra 12, será mantido, e a quadra a ser construído 13, 

seguirá no mesmo nível de laje da quadra 12 existente. Já o passeio que será executado a 

esquerda será em desnível e será uma rampa, para o acesso da quadra 15 sentido a quadra 13. 

 

9- Na planta topográfica apresentada, não consta o cadastro do paredão existente ao 
término da quadra 14. Essa informação é necessária para aferir quantidades de demolição e 
verificação se a área existente corresponde à necessária para a nova implantação ou se será 
necessário uma complementação da estrutura.   
 
R: A área do paredão existente é o mesmo da nova implantação, considerar estas medidas para 
o demolição do existente, e para a execução da nova área do paredão será necessário uma 
interversão de terraplanagem.    
 
 



10 - Qual a altura dos alambrados existentes a serem demolidos? Considerar mesma altura dos 
alambrados a implantar (3,80m)?  
 
R: Considerar os 3,80metros nos pontos de fundo de quadra, e 1,20metros nos demais pontos. 
 
 
11-Poderiam fornecer os arquivos “.dwg”?  

R: Não podemos, pelas normas da licitação. 


