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PPrreeffeeiittuurraa  ddoo  MMuunniiccííppiioo  ddee  IIttaajjoobbii  
 

    ESTADO DE SÃO PAULO            CNPJ 45.126.851/0001-13     

Referente : Pregão Presencial nº. 060/2020 
Assunto : Pedido de Esclarecimento 
 
Planilha consta : 
 
SINALIZ HOR. ACRÍLICA BASE ÁGUA C/VISIB, entendemos que o 
“C/VISIB”, trata-se de micro esfera Visibid , sendo que esse material não está 
mais disponível no mercado (fora de linha), pois o fabricante Potters encerrou 
suas atividades em 2019. 
 
Esclarecimento : A Planilha é elaborada através de tabelas oficiais, essa 
específica e do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), e suas 
nomenclaturas são específicas, que não podemos alterar, e portanto não 
podemos optar por esse ou aquele fabricante de produtos, se no caso o Potters 
encerrou suas atividades, você pode usar um similar que exista no mercado e 
que tenha o mesmo custo/benefício do citado. 
 

No Memorial Descritivo : 
 
As micro esferas de vidro descritas são PRE-MIX e DROP-0N, sendo assim, 
pedimos esclarecimentos quanto a esse item, em qual material considerar? 
 
Esclarecimento : No memorial foi especificado dois tipos para não especificar 
somente uma, neste caso pode-se optar por uma das duas, desde que 
mantenha a qualidade da aplicação, custo/benefício e que adeque-se melhor 
ao seu equipamento de trabalho. 
 
NOTAMOS também a ausência do Termo de Referência no Edital, aonde 

descreve as metodologias (Mecânica ou Manual) e espessura das faixas. 
 
Esclarecimento : No edital consta o memorial descritivo, o que dá sustentação 
ao Processo Licitatório, quanto a aplicação ser Mecânica ou Manual, deve ser 
usado conforme o tipo de pintura a ser executada, quanto as espessuras de 
faixas, quando for sinalizações existentes e serão repintadas as mesmas 
devem ser recobertas não deixando qualquer marca ou falha que possa 
prejudicar a nova sinalização, quando for pintura nova a largura mínima será de 
10 cm. 

Gilberto Augusto Motta 
Engº. Civil – Crea 0600936599 
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informatica@itajobi.sp.gov.br

De: Setor de Licitação - Prefeitura Municipal de Itajobi 
<licitacao@itajobi.sp.gov.br>

Enviado em: terça-feira, 20 de outubro de 2020 16:24
Para: informatica@itajobi.sp.gov.br
Assunto: Fwd: Re: Fwd: Pedido de Esclarecimento - PP 060/2020
Anexos: Esclarecimentos.doc

Boa tarde. 

Favor disponibilizar pedido de esclarecimento e esclarecimento em anexo, referente ao Pregão Nº 
060/2020 no site da Prefeitura Municipal de Itajobi. 

Kelli  

Prefeitura do Município de Itajobi - SP 

Setor de Licitação 

(17) 3546-9000 

 

-------- Mensagem original -------- 

Assunto::Fwd: Re: Fwd: Pedido de Esclarecimento - PP 060/2020 
Data:20/10/2020 16:21 
De:Setor de Licitação - Prefeitura Municipal de Itajobi <licitacao@itajobi.sp.gov.br>

Para::diego.araujo@serget.com.br 

 

Boa tarde. 

Segue em anexo os esclarecimentos solicitados. 

Kelli  

Prefeitura do Município de Itajobi - SP 

Setor de Licitação 

(17) 3546-9000 

 

-------- Mensagem original -------- 

Assunto::Re: Fwd: Pedido de Esclarecimento - PP 060/2020 
Data:20/10/2020 14:38 
De:engenharia@itajobi.sp.gov.br 
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Para::Setor de Licitação - Prefeitura Municipal de Itajobi <licitacao@itajobi.sp.gov.br>

 

Boa Tarde 

segue o anexo com os esclarecimentos solicitados 

att. eng. gilberto a. motta 

  

 

Em 19/10/2020 10:42, Setor de Licitação - Prefeitura Municipal de Itajobi escreveu: 

Bom dia. 

Segue para análise e manifestação. 

Kelli  

Prefeitura do Município de Itajobi - SP 

Setor de Licitação 

(17) 3546-9000 

 

-------- Mensagem original -------- 

Assunto::Pedido de Esclarecimento - PP 060/2020 
Data:19/10/2020 10:05 
De:Diego Coutinho <diego.araujo@serget.com.br> 

Para::licitacao@itajobi.sp.gov.br 
Cc::Jessica Mansur <jessica.mansur@serget.com.br> 

 

Prezado(a) Pregoeiro(a), bom dia, venho tempestivamente solicitar esclarecimento ao Pregão 
Presencial n 060/2020, conforme documento anexo.  
  
Peço a gentileza que acusem o recebimento. 
 
Att., 
  

 


