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Esclarecimentos à empresa NK Eventos – Pregão 06/2019 
 

1)Qual a justificativa para o pedido de Engenheiros Civil ou arquiteto nos lotes número 
1,2 e 8. Qual seria a necessidade , complexidade do objeto ou perigo eminente que se 
justifica a necessidade de tais profissionais técnicos? 
R: 
No lote 1 – Foi pedido profissional Engenheiro Civil ou Arquiteto devido ao item 
6: PRATICÁVEL TELESCÓPICO na medida 2x1m, com piso 
em compensado madeira 25 mm, alturas variadas: de 0,10m 
até 1,0m, Capacidade de carga: 750 Kg/m2, Escada palco 4 
degraus 20 a 80cm. 

 
No lote 2 - Foi pedido profissional Engenheiro Civil ou Arquiteto devido ao item 
17: KIT BOX TRUSS com 24 metros de estrutura em alumínio 
Q30 linha pesada, 04 sleeves, 04 talhas, 04 bases, 04 pau de 
carga para fixação da iluminação. 
 
No lote 8 – Foi pedido profissional Engenheiro Elétrico. 
 
2)Tendo o novo  DECRETO Nº 9.488, DE 30 DE AGOSTO DE 2018  novas resoluções 
quanto ao quantitativos do percentual das caronas, assim ditas, em caso de SRP, 
gostaria da confirmação do que dita o edital quando se refere a 100% de 
disponibilidade de adesão. 
R: 
O Decreto citado vincula as licitações federais. A municipalidade possui Decreto 
próprio, que fixa em 100% o limite de adesão. (Decreto nº 3.143, de 03 de 
setembro de 2010 alterado pelo Decreto nº 4.176, de 01 de fevereiro de 2018). 
 
3)Tendo sido uma determinação do TCU, que é considerado excesso de rigidez, a 
condição de registro no CREA/CAU para participação em licitações. a mesma se 
confirma para a licitação em questão? 
R: 
O edital não está pedindo CREA/CAU da empresa. 
 
4) Para evitar-se propostas inexequíveis e de acordo com o que é de direito ao saber 
das empresas concorrentes, venho solicitar os valores balilzadores para a formação 
de preços dos lotes deste referido pregão, 6/2019 assim como seus valores 
estimados. 
R: 
O valor estimado está disponível no anexo X do Edital, sendo esse obtido por 
formação de preços, metodologia aplicada pelo Tribunal de Contas através de 
Propostas enviadas por oito empresas. 
O mapa de formação e as propostas que deram origem, estão disponíveis no 
processo licitatório. 
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