
PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

DE IBITINGA 

Em resposta ao questionamento sobre o Pregão Presencial Nº 13/2019 

Esclarecimento 1: No Item 2, afirmo que realmente ouve um erro na digitação pois a chapa 

não é 4 e sim 14, nos itens 2 e 3 e as demais chapa 18. 

Esclarecimento 2: os materiais se rão confeccionados em aço galvanizado. 

Esclarecimento 3: para o setor responsável pela sinalização não existe preferência quanto ao 

tipo de adesivo, deste que esteja dentro do código do CTB. 

Sendo assim que seja definido o melhor que lhe convier, exceto o do item 03 que é refletiva . 
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Compras 3 

De: 
Enviado em: 

Depto. de Licitações - MM VIÁRIA [licitacao@mmviaria.com.br] 
quarta-feira, 27 de fevereiro de 2019 10:05 
compras@ibitinga.sp.gov.br Para: 

Assunto: Pedido de Esclarecimento - Pregão Presencial nº 13/2019 

Bom dia, 

Venho por meio deste solicitar pedido de Esclarecimento para o Edital de Pregão Presencial nº 13/2019, tendo como 
objeto "aquisição de placas de trânsito e parafuso brocante", segue abaixo nossas dúvidas: 

1. No item 1 o descritivo das placas informa que a mesmas devem ser confeccionadas em CHAPA 4, e no item 
2 informa que a CHAPA deve ser nº 14. E os demais itens informa que as chapas devem ser nº 18. Não 
temos conhecimento de chapas com espessura 4 para placas de sinalização então deduzimos que ouve um 
erro de digitação talvez nessa numeração. 

Perguntamos: qual é o tamanho real das chapas utilizadas nos itens 1 e 2? Podemos considerar a mesma espessura 
utilizada nos demais itens da planilha? 

2. Nos itens da planilha não especifica qual material será utilizado para confecção das chapas, se serão chapas 
de aço galvanizado a fogo, em Fibra de Vidro ou em ACM. 

Perguntamos: qual o material será utilizado na confecção das chapas? É informação é de extrema importância para 
formação dos custos. 

3. Também em todos itens informa somente que as placas deverão ter adesivagem comum, sem especificar 
qual o tipo de película vai utilizado na adesivagem das placas, sendo que pode ser utilizado vários tipos de 
películas para adesivagem das placas, como a película refletiva tipo 1- Prismática a película mais comum 
utilizado nas adesivagem das mesmas ou também pode ser utilizado as películas tipo Ili e IV. E para cada 
película a um custo diferente . 

Perguntamos: qual o tipo de película refletiva vai ser utilizado na adesivagem das placas? 

Desde já agradecemos a atenção e aguardamos os devidos esclarecimento. 

Atenciosamente, 

Letícia A. da Silva 
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