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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/0039 

OBJETO: Aquisição de material esportivo para atender as Unidades do Sesc Pará. 

ADENDO Nº I – 12/09/2019 
ESCLARECIMENTOS  

 
Prezados (as) Senhores (as) Licitantes, 
 
 Considerando os questionamentos apresentados por licitantes interessados em participar do 
Pregão em epígrafe, tornamos público e apresentamos os esclarecimentos solicitados de acordo com o 
parecer do setor de esportes do Sesc Pará, conforme abaixo: 
 

 Esclarecimento 1: “LOTE 08 - (ITEM 37 -CAVALETE PARA AGACHAMENTO/SUPINO 
REGULÁVEL/MÓVEL COR CINZA), como a descrição esta muito vaga, o SESC poderia 
fornecer uma imagem desse cavalete para que possamos cotar o objeto correto?” 
 

Resposta: Considerar apenas cavalete para agachamento (gaiola). 
 

 Esclarecimento 2: “LOTE 09 - (ITEM 32 - KIT DUMBELLS DE 01 A 10 KG COM 11 PARES), o 
kit de 01 a 10 kg possui 10 pares,e no Memorial esta dizendo 11 pares.Por favor verificar a 
quantidade correta.” 

 
Resposta: Kit dumbells é para considerar os 11 pares de 01 kg a 10kg. 
 

 Esclarecimento 3: “LOTE 13 - (ITEM 134 - ELÁSTICO JARAGUÁ Nº 8), que tipo de elástico 
seria ,poderiam fornecer foto,pois desconhecemos esse item.” 

 
Resposta: Elástico normal de uso, para atividades lúdicas. 
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 Esclarecimento 4: “Item 20 – no descritivo diz “Azul e Verde”, quer dizer que o colete é dupla 
face ou apenas que a unidade deve ser de uma das duas cores?” 

 
Resposta: São 30 unidades de colete azul e 30 unidades de colete verde. 
 

 Esclarecimento 5: “Itens 121 e 122 – Quantas Unidades devem compor o jogo de coletes?” 
 
Resposta: Quanto ao item 121 são: 01 jogo azul e 01 jogo amarelo e Item 122 são: 01 jogo azul, 
01 jogo amarelo, 01 jogo laranja e 01 jogo verde. Cada jogo de colete deverá conter 12 unidades. 
 
 
A Comissão Permanente de Licitação está disponível para prestar demais esclarecimentos de 
quaisquer dúvidas que venham a surgir. 
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