
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

 
Ref. Pregão Presencial nº 036/2017  

 
Prezados Senhores, 

Em atenção ao e-mail de 25/05/2017às 10:16 h  que informam dúvidas sobre condi-
ções do Pregão Presencial supra mencionado e sobre elas solicita esclarecimentos, 
cumpre-nos a responder: 

 

Pergunta: “Bom dia, Senhores 
Gostaria de tirar um dúvida referente qualificações técnicas: 
11.7  
A) registro/certidão de inscrição da empesa e dos responsáveis técnicos no conselho 
regional de engenharia, arquitetura e agronomia – CREA e ou conselho regional de 
Arquitetura e Urbanismo  CAU da região da sede da empresa. 
Minha pergunta 
1 - Nesse item 11.7 A, pode ser tanto responsável técnico pela empresa ARQUITETO 
sendo CAU ou engenheiro civil junto ao CREA?  
E) ficha curricular do engenheiro civil, comprovante a sua qualificação. 
Minha pergunta  
2 - O arquiteto tenho suas atribuições conforme anexo. Então o mesmo pode fazer fi-
cha curricular? 
Conforme resolução nº 21, de 5 de abril de 2012. O conselho de Arquitetura e Urba-
nismo do Brasil (CAU/BR), no exercício das competências e prerrogativas de quem o 
art. 28, inciso I da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e os artigos 15 e 29, inciso 
III do Regime Geral Provisório, e de acordo com a deliberação adotada da Sessão Ple-
nário Ordinário nº 5, realizada nos 4 e 5 de 2012. 
Conforme termo de referência 
Item 47009 Confecção e instalação do conjunto de placas e identificação de ruas e avenidas e logradouros pú-

blicos.   
Dúvida seria ref. película  
Item 5 – Especificações técnicas dos produtos 
D) Película 
Minha pergunta:  
3 - Consta tipo da película sendo Tipo I-A.  Qual seria tipo do da película, podendo ser 
grau comercial, engenharia ou até mesmo grau prismático? Poderia especificar?  
Item 47007 - Confecção e instalação conjunto placas de sinalização trânsito completo.   
4 - Qual tamanho da placa?  
Qual Pé da placa? Se o mesmo é de madeira ou ferro com especificações de tama-
nho? 
Item 37521-Placa refletiva p/ sinalização - placas com suporte com pés para sinalização de transito em locais diver-
sos conforme modelo da secretaria.   
Qual Pé da placa? Se o mesmo é de madeira ou ferro com especificações de tama-
nho? 
Aguardo confirmação de recebimento 
Obrigado” Transcrito conforme recebido 
 

 



 

Resposta: 1 - Sim, qualquer um dos registro/certidões serve como comprovação de 
qualificação técnica. 

 

Resposta: 2 - Sim, mas o mesmo deve ser apresentado, conforme pede os requisitos 
de qualificação. 

 

Resposta: 3 - A Película mais apropriada para as placas de trânsito seria de grau 
prismático, devido aumentar a durabilidade da mesma 

 

Resposta: 4  

*Forma circular 

Diâmetro Orla vermelha Tarja Área 

0,60 m 0,04m 0,04m A= 0,283 m² 

*Forma Octogonal 

Lado 
Orla interna 

Branca 
Orla externa 

Vermelha 
Área 

0,25m 0,020m 0,010m A=0,302m² 

*Forma triangular 

Lado Orla Vermelha Área 

0,75 0,10 A=0,244m² 

*Forma quadrada 

Lado 
Orla externa a-

marela 
Orla interna preta Área 

0,6m 0,010m 0,020m 0,360m² 

 

Resposta: 5 -  As placas serão fixadas em poste de madeira(itaúba ou equivalente) de 
0,08 x 0,08 x 3,5m, com dois parafusos galvanizados de 8mm de diâmetro. 
 

*Foram enumeradas as respostas para que ficassem mais didática a compreensão.  

 

Acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, dos 
quais também estamos dando ciência às demais licitantes. 

 

Atenciosamente, 
 

 
*José Ricardo Alves de Oliveira 

Coordenador do Setor de Licitações 
 
 
 
 
 

*Original assinado nos autos do processo 


