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EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROC ABA 

Rua Pedro de Oliveira Neto, 98 – Jd. Panorama – CEP 18030-275 – Sorocaba – SP – Tel.: (15) 3331-5000 – Fax.: (15) 3331-5001 
e-mail: transito@urbes.com.br /  transporte@urbes.com.br 

 
Publicado em: 15 de julho de 2008 
 
PREGÃO Nº. 007/08  - PROCESSO CPL N° 0246/08 
 
OBJETO : Visa a presente licitação a Contratação de Empresa para Fornecimento 
de 2.000m² (dois mil metros quadrados) de Placas de Regulamentação e de 
Advertência a serem Utilizadas na Sinalização Vertical no Município de 
Sorocaba/SP: 
 
ABERTURA : às 09:00hs do dia 29 de julho de 2008. 
 
INFORMAÇÕES:  Através do telefone (0xx15) 3331-5000 – Fax (0xx15) 3331-
5001, ou pessoalmente, na Sede da URBES, sito a rua Pedro de Oliveira Neto, 
98, Jardim Panorama, CEP 18030-275, Sorocaba/SP, no site www.bb.com.br ou 
pelo e-mail licitacoes@urbes.com.br,  no horário das 08:00 às 17:00h. 
 
CUSTO ESTIMADO: R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais). 
 
PRAZO: 12(doze) meses a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  
 
Placas Alumínio Película Refletiva 
 
Material: Alumínio em liga 5052 H-34 espessura 1,5 mm perfeitamente planas, 
lisas e isentas de rebarbas. As chapas deverão passar por processo de 
decapagem e fosfatização, de modo a garantir perfeita aderência das tintas. 
Poderão ser empregados quaisquer métodos adequados, tais como: Jateamento 
de areia, solventes químicos, etc. 
 

A Face principal terá acabamento em fundo Wash Primer e após a secagem será 
aplicado sinal impresso em película refletiva tipo flap-top, grau de refletibilidade do 
tipo esferas inclusas, dentro dos padrões em vigor, previsto na Resolução nº 160 
do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, previamente indicados pelo 
contratante. 
 

A Face Oposta deverá receber uma demão de Wash Primer a base de cromato 
de zinco bem como uma demão de esmalte sintético na cor preta semi-brilhante, 
com secagem 140ºC. 
Deverá constar no verso das placas identificação impresso pelo processo silk  
screen na cor branca os seguintes dizeres: PMS, NOME ou MARCA DO 
FABRICANTE, MÊS e ANO DE FABRICAÇÃO. 
 
Quantidade : 2.000 m² (dois mil metros quadrados) 
 
Sorocaba, 14 de julho de 2008. 
 
Claudia Ap. Ferreira Soares 
Pregoeira  


