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PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/13 

PROCESSO CPL N.º 1937/13 
REEDIÇÃO 

LICITAÇÃO DO TIPO “MENOR PREÇO”, PARA REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA 

 
Esclarecimento nº 01 da Reedição 

 
A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - 
URBES, através de sua Pregoeira, resolve expedir o presente documento para 
esclarecer alguns itens do Edital. Este documento está sendo enviando a todos os 
interessados que enviaram o Anexo I até o presente momento e está sendo 
postado no site www.urbes.com.br, ressaltando que o seu conteúdo não 
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 mantidos. 

 
Pergunta: 
1) Na especificação do Edital, na redação anterior, pedia que os módulos 
tivessem lentes Fresnel. Esta exigência não consta na nova redação.  
A opção por lentes Fresnel é muito interessante, pois propicia excelente 
uniformidade de luminância (CD/m2) e não permite que os diodos (LED) sejam 
visíveis de nenhum ângulo externo ao módulo. 
Perguntamos : Irão manter a exigência anterior de módulos com lentes Fresnel? 
Resposta: 
Na outra especificação não era exigido o tipo Fresnel, na verdade o texto era o 
seguinte “As lentes do tamanho de 200mm, deverão ser tipo Fresnel, incolores, 
transparentes, fabricadas em policarbonato com proteção UV, deverão ser 
intercambiáveis e montados de modo a suportar exposição à intempéries, 
insolação direta e mudanças bruscas de temperatura, maresias, sem que tais 
condições causem deformações, trincas, rachaduras, descolorações ou quaisquer 
outras degradações de qualidade por um período superior a cinco anos”, então 
poderia ser Fresnel ou incolor... Sendo assim esta exigência continua a mesma. 
 
Pergunta: 
2) Pg 44 - Métodos de Ensaio : O Edital não define em que momento deverá 
ser apresentado o relatório destes ensaios. Muitos órgãos tem solicitado a 
apresentação junto ao envelope de Proposta de Preços, pois permite que o 
pregoeiro identifique se o produto ofertado atende às especificações, evitando, 
como já ocorreu em outros Pregões Presenciais, onde os produtos ofertados 
pelos 3 classificados para o leilão, não estavam de acordo com as exigências, 
prejudicando o certame. Isto posto, perguntamos: O relatório destes ensaios 
deverá ser entregue junto a proposta de preços?  
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Resposta: 
Os relatórios de ensaio deverão ser entregues junto com cada lote solicitado, pois 
os laboratórios lacram o lote, sendo assim não há necessidade de apresentar o(s) 
ensaio(s) junto com a proposta, pois o que nos interessa é que o(s) lote(s) 
solicitados estejam lacrados.  
 
Pergunta: 
3) Pg.44 – Meios de Conexão: Na nova redação foi incluído um novo 
parágrafo que diz: “Podendo ser preto e cor, ou seja,...”  No parágrafo acima 
deste já define que os fios sejam nas combinações preto com vermelho, preto 
com amarelo e preto com verde, conforme a cor de cada módulo. Como 
solicitamos anteriormente que fosse aceito também as combinações com branco 
no fio neutro e na cor do módulo o fio de fase, acreditamos que a intenção do 
novo parágrafo seja de permitir também esta combinação, branco ou preto no fio 
neutro e o fio de fase na cor do módulo verde, vermelho ou amarelo. 
Perguntamos: Está correto nosso entendimento? 
Resposta: 
Precisa ser identificado a cor, sendo assim não importa se preto e cor, branco e 
cor ou apenas cor e cor, uma vez que os leds serão na voltagem de 220V não 
será necessário identificar o neutro. 
 
 
Sorocaba, 09 de outubro de 2013. 
 
 
 
Cláudia Ap. Ferreira  
Gerente de Licitações e Contratos 
 


