
 
 

ESCLARECIMENTO 02 – PREGÃO SEBRAE/TO N.º 004/2017 
 

Diante da solicitação de esclarecimento referente ao Edital Pregão n.º 004/2017 enviada pela 

empresa AP PRODUÇÕES, a Comissão Permanente de Licitação do SEBRAE/TO passa a elucidar na 

forma que segue: 

 

Em Relação ao item 01 do Edital  

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.  

2. (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 

 

As Lonas em questão deverão ser cotadas, ou são as mesmas que estão sendo pedidas no item 03 do 

mesmo edital? 

 

RESPOSTA: As Lonas são as mesmas do Item 03 (aqui é apenas uma referência de sua localização).  
Considerar apenas uma vez a sua cotação. 
 

E quanto as malhas, também deverão ser cotadas no mesmo item? 

 

RESPOSTA: As malhas deverão ser cotadas, referente a aquisição e a instalação da mesma na 
estrutura.  
 

O mesmo questionamento é feito para os itens 06, 14 e quanto ao lote 22 se devemos considerar o 

preço das placas de PVC, ou são as mesmas cotadas no item 035 deste edital? 

 



 
 

RESPOSTA: No item 06  (é apenas uma referência de sua localização da lona) ;  
O item 14 é a mesma lona, considerar apenas uma vez a sua cotação; 
São a mesma placa considerar apenas uma vez a sua cotação. 
 

 

Palmas – TO, 22 de março de 2017. 

 

 

LUDMILA SANTANA BARBOSA 

Pregoeira 


