
 
 

ESCLARECIMENTO 01 – PREGÃO SEBRAE/TO N.º 004/2017 
 

Diante da solicitação de esclarecimento referente ao Edital Pregão n.º 002/2017 enviada pela 

empresa A.M AGENCIA DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME, a Comissão 

Permanente de Licitação do SEBRAE/TO passa a elucidar na forma que segue: 

 

Vem pedir esclarecimento À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO do SEBRAE TO referente ao 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017  
 
(o memoria descritivo identidade visual só tem dois portal sendo um portal de entrada e um portal 
tipo GOL e na planta baixa foi constatado que são sete portais) 
 
Peço o detalhamento dos seguintes itens  

 Item 01 

Q 30 Horizontais: torres 4 X 1,50m + 4 x 2,00 m + 2 X 1,00mVerticais: torres 11 X 1,00m + 4 
x 50 cm Conectores + sapatas 
 
1. Estrutura em BOX TRUSS Q 30 com sapata reforçada conforme orientação da montadora 
seguindo o projeto arquitetônico com Lona fixada por ilhós com impressão digital em 
policromia e Iluminação com refletores tipo front light. (Principal) 
Medidas geral: 4,30 x 2,50 (L x H) vão livre acesso 
Medidas geral: 2,00 x 1,00 (L x H) vão livre lona 
 
2. Estrutura em BOX TRUSS Q 30 com sapata reforçada conforme orientação da montadora 
seguindo o projeto arquitetônico, com malha tencionada (Lateral esquerda) 
Medidas geral: 3,00 x 2,50 (L x H) vão livre 
 
3. Estrutura em BOX TRUSS Q 30 com sapata reforçada conforme orientação da montadora 
seguindo o projeto arquitetônico, com malha tencionada (Lateral direita) 
Medidas geral: 1,00 x 2,50 (L x H) vão livre 

 

RESPOSTA: 

 



 
 

Gostaria de saber do portal de entra o tamanho do vão da malha tencionada e do vão das lonas de 
testeira para que eu possa fazer a mediada o tamanho exato altura largura do portal  
 
RESPOSTA: PARES DESIGN: VER IMAGEM ANEXO. VER MEMORIAL DESCRITIVO (PG. 03 DO 
MEMORIAL) 
 

06 

Estrutura em BOX TRUSS Q 30 com sapata reforçada conforme orientação da montadora 
seguindo o projeto arquitetônico com Lona fixada por ilhós com impressão digital em 
policromia e Iluminação com refletores tipo front light. Q 30  
horizontal: torres 2 X 1,00m +1x50 cm  
verticais: torres 4 X 1,00m +2 x 50 cm . 

 
RESPOSTA: 

 
 
 

 
 
Que preciso nesse se como vai ser um gol precisa que ponha a parte de baixo para a fixação da lona e 
largura e altura do portal tipo gol  
 

22 

Medidas geral: 3,50 x 3,00 m (L x H) vão livre acesso  
Estrutura em BOX TRUSS Q 30 com sapata reforçada conforme orientação da montadora seguindo o 
projeto arquitetônico com placa de PVC rígida fixada com braçadeira. (Pórtico de acesso ao 
restaurante )  
Q 30  
Horizontais: torres 2 X 1,50m + 1X 50 cm  
Verticais: torres 4 X 1,50 cm  
Conectores + sapatas  
 
RESPOSTA: 
 



 
 

 
 
 

 
 
Que preciso nesse se como vai ser um gol precisa que ponha a parte de baixo para a fixação da lona e 
largura e altura do portal tipo gol  
 
RESPOSTA: PARES DESIGN: PODE COLOCAR A PARTE DE BAIXO PARA FIXAÇÃO DA LONA. VER 
IMAGEM EM ANEXO NA TABELA 
 

55 
Estrutura em BOX TRUSS Q 30 com sapata reforçada conforme orientação da montadora seguindo o 
projeto arquitetônico com malha tencionada .Medidas geral: 0,30 x 2,30 ( L x H)  

56 
Estrutura em BOX TRUSS Q 30 com sapata reforçada conforme orientação da montadora seguindo o 
projeto arquitetônico com malha tencionada .Medidas geral: 2,10 x 2,30 ( L x H)  

57 
Estrutura em BOX TRUSS Q 30 com sapata reforçada conforme orientação da montadora seguindo o 
projeto arquitetônico com malha tencionada .Medidas geral: 3,90m x 2,30 m ( L x H)  



 
 

 

 
 
Que preciso nesse se como vai ser um gol precisa que ponha a parte de baixo para a fixação da lona e 
largura e altura do portal tipo gol  
 

RESPOSTA: PARES DESIGN: PODE COLOCAR A PARTE DE BAIXO PARA FIXAÇÃO DA MALHA. VER 
IMAGEM EM ANEXO NA TABELA 



 
 

 

 
 

 
 
 

Palmas – TO, 20 de março de 2017. 

 

 

LUDMILA SANTANA BARBOSA 

Pregoeira 


