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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 16/0024-PG 
 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOLAS ESPORTIVAS DIVERSAS PARA UNIDADES 
OPERACIONAIS SESC/PA. 

ADENDO Nº I – 10/10/2016 - ESCLARECIMENTOS  
 

Prezados (as) Senhores (as) Licitantes, 
 

 Considerando os questionamentos apresentados por licitantes interessados em 
participar do Pregão Eletrônico em epígrafe, tornamos público e apresentamos os 
esclarecimentos solicitados abaixo: 
 

Esclarecimento 1: Na descrição das bolas de futsal constam como confeccionada 
em PV? Acreditamos que quiseram dizer em PU. No anexo II - SUGESTÕES DE 
MARCAS constam como marcas sugeridas: PENALTY / ADIDAS / NIKE / MIKASA, 
aonde também pedem que todas as bolas sejam certificadas com o selo das 
confederações Brasileiras de cada modalidade, sendo que no caso da bola de futsal 
apenas a marca KAGIVA é atualmente certificada pela  confederação Brasileira. 
 

Resposta: Quanto ao material é realmente PU. Quanto a marca das bolas 
solicitamos apenas que seja garantida uma das marcas solicitadas. 
 

Esclarecimento 2: Itens 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 35, 48, 49, 62, 67 e 68, pois é 
solicitado bolas confeccionada em PV. Não há bolas com essa descrição. Há em PU, 
com maior resistência, ou em PVC, em uma linha menos resistente. Qual é o material 
desejado? 
 

Resposta:  O material é PU. 
 

Esclarecimento 3: Itens 21, 32, 43, 57 e 75, pois é solicitado bola aprovada pela 
confederação brasileira, costurada ou matrizada, confeccionada em PVC. A bola 
aprovada pela confederação brasileira é costura e em PU. Peço que verifiquem estes 
itens. 
 

Resposta: As bolas podem ser costuradas mas a de confecção PVC. 
 

Esclarecimento 4: Itens 8, 18, 29, 40, 54 e 73 é solicitado bola de basquete com 
selo CBB, confeccionada em borracha. A bola com selos da CBB, nas medidas 
solicitadas é confeccionada em PU, pois a bola de borracha não possui o selo.  
 

Resposta: Há bolas de basquete com microfibras. 
 

Esclarecimento 5: Itens 45, 59 e 77 é solicitado bola de beach soccer, porém as 
bolas nesta modalidade são com tecnologia termotec. Peço que verifiquem estes 
itens. 
  

Resposta: Atentar para bolas de beach soccer para uso em terra fofa. 
 

 A Comissão Permanente de Licitação está disponível para prestar demais 
esclarecimentos de quaisquer dúvidas que venham a surgir. 

 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 


