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PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022 
 

PROCESSO Nº 4772/2022 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO 
DO TIPO REGULAMENTAÇÃO, ADVERTÊNCIA E PLACA COMPOSTA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, PELO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

Aos 07 (sete) dias do mês de julho do ano de 2022, às 17h30, reuniu-se, na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao Pregão 
Presencial para responder ao pedido de esclarecimento enviado por e-mail pela empresa SINALTA PROPISTA referente à licitação em 
epígrafe. 

 
QUESTIONAMENTO: 
 
Solicitamos os esclarecimento a seguir:  
1 – Com referencia ao objeto da licitação perguntamos:  

a. nos itens “com” instalação de suporte deveremos considerar: o fornecimento da placa, fornecimento do suporte , mão de obra de 
instalação da placa e mão de obra de instalação de suporte? 
b.nos itens “sem” instalação de suporte deveremos considerar: o fornecimento da placa e a  mão de obra de instalação da placa, pois 
o suporte é existente? 

 
 
RESPOSTA DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 

 
"- Placas de Sinalização de Regulamentação ou Advertência com instalação de suporte." 
Deve-se considerar o fornecimento da placa, do suporte (poste) e a mão de obra para instalação da placa no suporte e o suporte com 
placa no passeio público. 
 
"- Placas de Sinalização de Regulamentação ou Advertência sem instalação de suporte." 
Deve-se considerar o fornecimento da placa e do suporte (poste) e  seus parafusos de fixação, não se deve considerar a mão de obra 
para instalação da placa no suporte e o suporte com placa no passeio público. 
 
 
 
 

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para 
conhecimento público. 
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