
Licitação 

De: "Luciano Alves" <luciano.ssp@boituva.sp.gov.br>
Data: terça-feira, 20 de dezembro de 2022 14:46
Para: "Licitação" <licitacao@boituva.sp.gov.br>; "Fabio" <fabio.licitacao@boituva.sp.gov.br>
Assunto: Re: Fw: Pedido de esclarecimentos Pregão Presencial Nº 99/2022
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Em 20DEZ22

Boa tarde,

Conforme solicitado, segue abaixo um parecer sobre os questionamentos, na sequência.

Qual a espessura do material aplicado nos itens 5 e 7?

R: Conforme estipulado na norma ABNT NBR 15.870 o item 5 – 0,4mm e item 7 – 1,5mm

O que está sendo contemplado no item 4? Não tem nada no termo de referência.

R: KIT FIXACÃO PLÁSTICO DE PLACA EM SPU COM ACESSÓRIOS.

O Kit de fixação em SPU (poste de concreto pré-existente da concessionaria), consistira em 02 braquetes de plástico na cor preta, fita de aço galvanizado de 0,5 
mm x.” com comprimento necessário para abraçar o SPU (poste de concreto de energia) com selo de 1/2" galvanizado tipo VR de travamento.

Para os itens de placas na planilha itens 15 e 16 a chapa será de alumínio? Em caso positivo, qual a espessura da chapa de alumínio?

R: Conforme estipulado no termo de referência as placas serão de alumínio, ambas com espessura de 1,5mm

A disposição.

Em 19/12/2022 08:51, Licitação escreveu:

Bom dia!

Prezados, segue pedido de esclarecimento referente ao PP 99/2022, de Sinalização.

Pedimos urgência nas respostas, tendo em vista a data da sessão em 21/12/2022.

Att,

Departemento de Licitações

From: Camila Rodrigues - Licitações
Sent: Thursday, December 15, 2022 4:57 PM
To: licitacao@boituva.sp.gov.br
Subject: Pedido de esclarecimentos Pregão Presencial Nº 99/2022



Prezados, 
Boa tarde. 

Tendo em vista nosso interesse na participação do Pregão Presencial nº 99/2022 de Sinalização, pedimos o seguinte esclarecimento: 

1. Qual a espessura do material aplicado nos itens 5 e 7? 
2. O que esta sendo contemplado no item 4? Não tem nada no termo de referência.
3. Para os itens de placas na planilha itens 15 e 16 a chapa será de alumínio? Em caso positivo, qual a espessura da chapa de alumínio? 

Aguardamos retorno e desde já agradecemos. 

Atte., 

--

Camila Rodrigues
Analista de Licitações
( 11-3855-3611 R 137
cadastro@sinaltapropista.com.br

“Política da Qualidade:
A SINALTA PROPISTA compromete-se a atender os requisitos da norma NBR ISO 9001 e os 
requisitos aplicáveis à sinalização viária, melhorando continuamente a eficácia do sistema 
de gestão da qualidade, desenvolvendo e aperfeiçoando seus recursos humanos e 
tecnológicos, visando a qualidade dos serviços, a satisfação dos clientes, a segurança dos 
usuários, a justa remuneração do investimento e a preservação do patrimônio. ”
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