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PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/18  
PROCESSO CPL Nº 1146/17 

LICITAÇÃO DO TIPO “MENOR PREÇO” PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
 
 

ESCLARECIMENTO Nº 01 
 

 
A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - 
URBES, através de sua Pregoeira, resolve expedir o presente documento, para fins 
de dirimir dúvidas do Edital. Este documento está sendo enviado a todos os 
interessados que enviaram o Recibo e Retirada do Edital pela Internet e está sendo 
disponibilizado no endereço: www.urbes.com.br, ressaltando que o seu conteúdo não 
contempla modificações no teor do referido Edital, portanto ficam mantidos todos os 
prazos estabelecidos no edital. 
 

 

 1 - Pergunta: Após analisar o edital pregão 05/2018 para os serviços de 
Contratação de Empresa Especializada em Serviços para Implantação de 
Sinalização Horizontal, com Fornecimento de Materiais, verificamos que na planilha 
orçamentária consta 100.000,00 m2 de pintura acrílica. 
Gostaríamos de saber se toda essa quantidade é tudo mecânico ou manual, caso 
seja mista, qual quantidade para cada? 
E sendo mista, os preços deveriam ser diferentes pois a produção para cada tipo 
de pintura seja manual ou mecânica faz dá uma boa diferença no orçamento, 
estamos certos? 
Para pintura mecânica, quanto de bordo seria e quanto de eixo seria?  
Qual a cadência para pintura do eixo? 
 
Resposta: Os serviços serão executados de acordo com as necessidades do 
município, sendo definido o tipo de aplicação durante a execução do Contrato a 
cada Ordem de Serviço. Não é possível este tipo de definição neste momento, pois 
as demandas vão surgindo e a Gerência de Engenharia de Tráfego da URBES 
solicitará as Ordens de Serviços, nas quais serão destacadas a forma de aplicação 
(mecânica ou manual).  
 
Sorocaba, 19 de fevereiro de 2018. 
 
 
Wagner Viotto de Souza 
Pregoeiro 
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