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PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/12 

PROCESSO CPL Nº 1262/12 
LICITAÇÃO, DO TIPO “MENOR PREÇO”, PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PAINÉIS DE MENSAGENS VARIÁVEIS, 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. 

 
 

Retificação nº 01 e Esclarecimento nº 01 
 

A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - 
URBES, através de sua CPL, resolve expedir o presente documento para retificar 
e esclarecer alguns itens do Edital. Este documento está sendo enviando a todos 
os interessados que enviaram o Anexo I até o presente momento, 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 estabelecidos no Edital ficam revisados. 

 
Retificação nº 01 

 
 
1)  Fica excluído o subitem 4.2.9 do Edital. 
 
2) Fica incluso o item 2.5 ao Anexo VII – Minuta do Contrato do Edital, com a 
seguinte redação: 
 

2.5 A CONTRATADA deverá entregar e instalar os equipamentos e 
acessórios no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias a contar do 
recebimento da Ordem de Serviços, sendo que o descumprimento por parte 
da CONTRATADA poderá ensejar na aplicação das penalidades dispostas na 
Cláusula Oitava, de acordo com a gravidade, a critério exclusivo da URBES. 

 
3) Fica retificado o Anexo IV – Especificações Técnicas, Produto: Painel 
Eletrônico de mensagens Variáveis na seguinte forma: 

 
Onde se Lê: 
 03 (três) LEDs por Pixel. 
 
Leia-se: 
 Mínimo 03 (três) até máximo 05 (cinco) LEDs por Pixel. 

 
4) Fica retificado o Anexo IV – Especificações Técnicas, “Descrição”, na seguinte 
forma: 
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Onde se Lê: 
Estrutura em alumínio, com boa vedação, podendo ser exposto ao tempo, 
inclusive à chuva. Face frontal em Policarbonato de alta durabilidade 
 
 
Leia-se: 
Estrutura em chapa de aço ou de alumínio, ambos pintados com tinta 
eletrostática na cor preta fosca, com boa vedação, podendo ser exposto ao 
tempo, inclusive à chuva. Face frontal em Policarbonato de alta durabilidade 
 
 
Onde se Lê: 
O painel deverá possuir dimensões externas de aproximadamente de 600 x 
4050 x 600 mm (altura x largura x profundidade) com caracteres formados 
por Leds de ultrabrilho acondicionados em estrutura em chapa de aço pintado 
com tinta eletrostática na cor preta fosca. 
 
Leia-se: 
 O painel deverá possuir dimensões externas de no mínimo: 4000 x 600 x 
60 (largura x altura x profundidade) e de no máximo: 4050 x 800 x 143 
(largura x altura x profundidade), com caracteres formados por Leds de 
ultrabrilho acondicionados em estrutura em chapa de aço ou de alumínio, 
ambos pintados com tinta eletrostática na cor preta fosca. 

 
5)  Em virtude da retificação e do esclarecimento, fica retificado  o Preâmbulo do 
edital, em seu item “HORA, DATA E LOCAL” passando a vigorar com 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      20 de setembro de 2012. 
Local:       Rua Pedro de Oliveira Neto, 98 – Jd. Panorama – Sorocaba/SP 
 

6)  Ficam ratificadas as demais cláusulas, itens e subitens do referido Edital 
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Esclarecimento nº 01 

 
Pergunta: 
1) Tendo em vista que o edital não menciona o prazo para entrega e instalação 
dos equipamentos, solicitamos informar qual o prazo do licitante vencedor terá 
para entregar e instalar os equipamentos? 
Resposta: 
Questão já elucidada pela retificação nº 01 em seu item nº 02. 
 

Pergunta: 
2)  A profundidade do painel poderá ser alterada para um máximo de 260mm (ao 
invés de 143mm especificados)? 
Resposta: 
O edital já estipulou o mínimo: 4000 x 600 x 60 (largura x altura x profundidade) e 
o máximo: 4050 x 800 x 143 (largura x altura x profundidade) e um painel com 
maior profundidade poderia comprometer a estrutura do semi-pórtico e por 
sequência a segurança dos usuários do trânsito. 
 
Pergunta: 
3) Considerando que a limpeza, durante a manutenção, pode riscar o 
policabornato frontal, poderá ser oferecido o PMV sem este item, porém 
completamente vedado, à prova d'agua e poeira? 
Resposta: 
Não, inclusive se durante a manutenção ocorrer algum dano ao equipamento, o 
mesmo deverá substituído a expensas de quem o danificou.  
 
Pergunta: 
4) Pedimos definir se a fibra óptica, desde o PC de controle estará instalada, por 
conta da URBES, até cada um dos PMVs com todos os acessórios para conexão. 
Resposta: 
Somente a fibra e o PC de controle serão disponibilizados pela URBES, sendo 
que os acessórios serão por conta da licitante vencedora contratada. 
 
Pergunta: 
5) Pedimos definir se o PC de controle estará fornecido e instalado, por conta da 
URBES, no CCO e disponível com programa Windows, para a instalação do 
Software do PMV? 
Resposta: 
Sim. 
 
Pergunta: 
6) Pedimos esclarecer se o software dos PMVs deve rodar também em LINUX 
Resposta: 
Não há necessidade. 
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Pergunta: 
7) Pedimos definir se a energia estará instalada, por conta da URBES, até cada 
um dos PMVs 
Resposta: 
Sim, correto entendimento. 

 
Pergunta: 
8) Pedimos esclarecer o que a URBES deseja com "terminal de programação com 
interface de fácil programação em Português". Entendemos que toda a 
programação dos PMVs será realizada a partir do respectivop PC no CCO, onde 
o software de programação estará instalado. Favor confirmar 
Resposta: 
Sim, correto entendimento. 
 
Pergunta: 
9) Entendemos que a profundidade de 600mm está equivocada na página 24. 
Resposta: 
Questão já elucidada pela retificação nº 01 em seu item nº 04. 
 
Pergunta: 
10) Na página 23 está especificado que a estrutura do PMV deve ser em 
alumínio; na página 24 especifica "em estrutura de aço pintado com tinta 
eletrostática na cor preta fosca". 
Pedimos confirmar se estruturas de alumínio devem ser seguidas, por serem mais 
leves e com pintura eletrostática em cor clara para reter menos calor. 
Resposta: 
Questão já elucidada pela retificação nº 01 em seu item nº 04. 
 
Pergunta: 
11) Pedimos que outros tipos de Semi-Pórticos - de fornecedores tradicionais do 
mercado - sejam aceitos, não especificamente de treliças espaciais com 
cantoneiras laminada 
Resposta: 
Não serão aceitos, pois os licitantes deverão apresentar serviços e produtos de 
acordo com as especificações do edital, as quais foram alvos de estudos sobre as 
reais necessidades do município. 
 
Pergunta: 
12) Pedimos esclarecer se os semi-pórticos devem incluir a respectiva fundação e 
a instalação. 
Resposta: 
Sim. 
 
Pergunta: 
13) Pedimos esclarecer por que duas licenças de software. Serão dois locais 
diferentes?  
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Resposta: 
Sim. 
 
Pergunta: 
14) É correto nosso entendimento de que a exigência de 3 leds por pixel é 
mínima, podendo a licitante ofertar um PMV com 4 leds ou mais por pixel?  
Resposta: 
Questão já elucidada pela retificação nº 01 em seu item nº 03. 
 
Pergunta: 
15) Perguntamos se a matriz do PMV deve ser completa (full matriz)? 
Resposta: 
Sim, completa. 
 
 
Sorocaba, 03 de setembro de 2012. 
 
 
 
 
Lucimara M. Brasil Agustinelli 
Pregoeira 


