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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 0993-20 
 

REVITALIZAÇÃO DO PARQUE GRAMADÃO DA VILA A, EM FOZ DO IGUAÇU-PR 
ADITAMENTO 3 

 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 0993-20, a ITAIPU, responde perguntas realizadas por 
interessadas nesta licitação: 
 
PERGUNTA 1 
“Tanto na planilha quanto na especificação técnica, descreve: "FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DE ESCORREGADOR EM TUBOS de aço carbono curvos, diâmetro de 4", três unidades iguais, 
pintura eletrostática a pó, fixado na parede de escalada." O detalhe em projeto não está de 
acordo com o modelo apresentado na especificação. É possível a Itaipu apresentar mais 
detalhes ou imagens sobre esse escorregador para que possamos orçar com a maior clareza 
possível?” 
 
RESPOSTA 
Existem dois tipos de escorregadores no projeto. O item em questão é o que está representado 
na prancha 23 do projeto de arquitetura, consistindo em 3 tubos curvos chumbados em base de 
concreto. Os raios exatos das curvas e as cores das pinturas serão definidos junto à fiscalização 
do contrato. Já o escorregador representado na prancha 24 se refere a outro item: 
"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR, em fibra de vidro, chumbado, altura da 
rampa 2,40 m, comprimento de 4,20m". 
 
 
PERGUNTA 2 
“Bom dia, quanto ao item 20.5 da planilha orçamentária "TOTENS - MEDIDAS 20X20cm e altura 
70cm, torre de fibra e resina, cobertura de gelcoat isoftálico, para uma tomada de 16A 4P+T 
IP67, quadro elétrico com DR 20A 4P e disjuntor trifásico de 16A." 
Em projeto não foi encontrado nenhum detalhamento do TOTEM, cujo se encaixe na 
especificação técnica e descrição disponibilizada. Sendo assim, solicito por meio deste a 
disponibilização de um modelo com medidas, para qual seja possível a realização de sua 
cotação.” 
 
RESPOSTA 
O projeto não pré-define um modelo específico a ser utilizado, será aceita qualquer solução 
que cumpra os requisitos técnicos expressos no subitem 23.15 das Especificações Técnicas, 
Anexo I, inclusive no que se refere às dimensões. 
 
 
PERGUNTA 3 
“Gostaria de solicitar, se possível, maiores detalhes sobre o item 15.3 do Anexo II - "CAIXA DE 
AREIA EM ALVENARIA, incluindo escavação, preparação do fundo, pintura acrílica, cubos 
artísticos com cantos arredondados com dimensões e cores variadas, camada de areia com 
espessura de 50cm." Não encontramos detalhamento desse item em nenhum dos anexos. 
Considerando que a unidade do item sugere elaboração de composição de custo, é necessário 
maiores detalhes para que seja possível a orçamentação correta.  
Outro item que merece atenção, é o 15.8 do Anexo II - "FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
TRAMPOLIM, embutido em piso, com tiras reforçadas com arame, módulo 2x2m, tela redonda." 
Não encontramos o detalhe no projeto. É possível a Itaipu fornecer o detalhe construtivo desse 
trampolim para conseguirmos orçar da forma correta?” 
 
RESPOSTA 
A descrição dos serviços envolvidos na construção da caixa de areia pode ser verificada no 
subitem 18.2.9 das Especificações Técnicas, Anexo I. As características gerais do item (forma e 
dimensões da caixa, bem como formas, cores, dimensões e distribuição espacial dos cubos de 
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alvenaria) podem ser extraídas da planta geral do setor playground, na folha 22 do projeto de 
arquitetura (revisão R0A). 
O detalhe do trampolim embutido no piso está representado na folha 23 do projeto de 
arquitetura (revisão R0A). O modelo utilizado como referência para elaboração do detalhe é o 
Eurotramp Kids Tramp, podendo ser prevista qualquer outra solução que seja compatível com 
os requisitos de projeto e com o subitem 18.2.3 das Especificações Técnicas, Anexo I. 
 
 
II) Permanecem inalteradas as condições contidas no Caderno de Bases do Pregão Eletrônico 
Nacional NF 0993-20. 
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