
 

 
 

Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande 
Estado de São Paulo 

 
Em 06 de maio de 2022 

ESCLARECIMENTO 

 

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N°. 048/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 12.080/2021 

DATA DE REALIZAÇÃO: 09/05/2022 

HORÁRIO: 10h00 (Horário Oficial de Brasília - DF) 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE PISO EM 

GRÃOS DE BORRACHA EPDM COLORIDA” 

 

Prezados Senhores: 

 

Pelo presente levamos ao conhecimento de Vossas Senhorias a resposta ao esclarecimento 

solicitado pela empresa R.W.C. CASTRO COMÉRCIO DE PISOS E TAPETES: 

 

PERGUNTAS: 

 

Referente à Oferta de Compra n° 855800801002022OC00067: 

 

“Item 01 

 

Afim de ampliar o leque de fornecedores e maior disputa, entendemos que como o fornecimento 

deste item é uma aquisição por m2, a pequena variação das dimensões da peça unitária para o 

mesmo, não vai alterar o desenho final do assentamento do projeto. Sendo assim gostaríamos 

de saber se podemos ofertar nosso modelo Piso Ossinho Marca Kasflor tamanho 16,2x19,8cm 

com espessura de 20mm, visto que o mesmo não irá alterar a demanda por ser em M2 

 

Item 03 

 

Afim de ampliar o leque de fornecedores e maior disputa, entendemos que como o fornecimento 

e instalação deste item é uma aquisição por m2, a pequena variação das dimensões da peça 

unitária para o mesmo, não vai alterar o desenho final do assentamento do projeto. Sendo assim 

gostaríamos de saber se podemos ofertar nosso modelo Piso Street Plus Marca Kasflor tamanho 

28x18cm com espessura de 60mm, visto que o mesmo não irá alterar a demanda por ser em 

M2. ” 

 

RESPOSTAS: 

 

Conforme respostas fornecidas pela senhora Diretora da Divisão de Planejamento, da Secretaria 

de Serviços Urbanos, foi informado que: 

 

“Quanto ao questionamento apresentado informo que, há uma margem de tolerância nas 

medidas das peças tanto do modelo “I” quanto no modelo “S” de +/- 2mm; e cabe informar 

que, independente da unidade de medida ser "m²", temos ao longo da orla e em alguns parques 

da cidade uma quantidade superior a 2,700m² de piso instalado nas dimensões descritas no 

edital, e que as próximas aquisições podem suprir a necessidade substituição de peças existentes 

de acordo com a demanda, bem como instalações em novos projetos, tornando inviável a 

ampliação da margem de variação.” 

 

Atenciosamente, 

SORAIA M. MILAN 

Secretária Municipal de Serviços Urbanos 

MARIA APARECIDA CUBILIA 

Secretária Municipal de Educação 

 


