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PROCESSO CPL N° 1143/12 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/12                            

LICITAÇÃO DO TIPO “MENOR PREÇO” DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÓDULOS EM LED PARA 

MANUTENÇÃO DE CONJUNTOS SEMAFÓRICOS 
 

A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - 
URBES, através de sua Pregoeira, resolve expedir o presente documento, para 
fins de dirimir dúvidas e retificar alguns itens. Este documento está sendo 
enviando a todos os interessados que se cadastraram no site www.licitacoes-
e.com.br, ressaltando que o seu conteúdo contempla modificações no teor do 
referido Edital. 
Neste sentido, e de acordo com o § 4°. do artigo 21 da Lei Federal n°. 8.666/93, 
os prazos inicialmente estabelecidos ficam revisados. 
 

Retificação nº 1 
 

1) Ficam retificados os valores mínimos divergentes com a  Norma NBR 
15.889/10, constantes na “tabela 1” constante no item 1.2 - Intensidade, e na 
“tabela 2” constante no item 2.3 – Cromaticidade, ambos do Anexo I, onde serão 
considerados os valores de acordo com o disposto na referida norma. 

 
2) Diante do esclarecimento acima, fica retificado o Preâmbulo no item “HORA, 
DATA E LOCAL”, que passa a ter a seguinte redação: 
 
HORA, DATA E LOCAL 
 
As Propostas Comerciais e os Documentos de Habilitação e serão recebidas em 
sessão pública marcada para: 
 
Horário     às 09h00min 
Do dia      01 de agosto de 2012. 
Local:       Rua Pedro de Oliveira Neto, 98 – Jd. Panorama – Sorocaba/SP 

 
3) Ficam ratificadas as demais cláusulas, itens e subitens do referido edital 
 

Esclarecimento nº 1 
 
Perguntas/Respostas 
 
1) Pergunta: 
" 2.1 ENSAIOS 
Os módulos deverão se apresentados com lacre e certificado de conformidade 
com as especificações a seguir, emitido por laboratório credenciado pela ABIPTI 
as espessas do fornecedor, submetido aos seguintes ensaios:..." 
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Este ensaio será fornecido no ato da entrega dos produtos e deverá estar 
atendendo as características solicitadas, correto? 
Preciso saber ainda o que vem a ser o lacre que esta sendo solicitado? 
 
Resposta: 
Entendimento correto, já que o ensaio será fornecido na entrega dos produtos e 
os mesmos deverão estar atendendo as especificações constantes no edital. A 
forma do lacre pode variar conforme o laboratório, sendo que este o responsável 
pela fixação dos referidos lacres nos produtos fornecidos. 
 
Pergunta: 
(Resumindo) É possível a retificação das tabelas referentes à cromaticidade e 
intensidade em conformidade com a Norma NBR 15889/10? 
 
Resposta:  
Sim, favor observar a retificação nº 01. 
 
Sorocaba, 12 de julho de 2012. 
 
 
 
 
Lucimara M. Brasil Agustinelli 
Pregoeira 


