
 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS – DIRETRAN  

 

Lages, 09 de setembro de 2021. 

 
 

A/C Vanessa Vicente Ferreira 

Rancho Distribuidora 

  

   Prezada, 

  

  

  Com nossos cordiais cumprimentos, vimos através deste, esclarecer dúvidas 

referentes ao Pregão Eletrônico nº 116/2021, cujo objeto trata-se de Registro de Preços para 

aquisição de Chapa de ACM (Aluminium Composite Material) para atender as demandas da 

Diretoria de Trânsito – DIRETRAN. 

 Quanto à dúvida nº 1, sobre a possibilidade a chapa de ACM ser em outro material por 

tornar a chapa com espessura maior que o solicitado, informamos que não há a possibilidade 

de alteração de material, tendo em vista ser material já utilizado por esta Diretoria e encontra-

se com baixo estoque ou falta, além da padronização de placas de sinalização existe nas vias 

do município, ainda, todos os materiais deverão estar de acordo com o disposto no Edital, 

especificamente em seu Anexo I – Termo de Referência. Ainda, a solicitação da pintura Kynar 

não restringe o certame licitatório. 

 Ainda em relação à dúvida nº 1, fora informado que “a chapa de 4 mm é o dobro do 

preço da chapa de 3 mm” justificando-se pela pintura. Informamos que os valores dos objetos 

do presente certame devem respeitar o valor total máximo estipulado em edital (incluindo valor 

unitário e valor total dos itens), quanto à espessura, a mesma deverá ser conforme já exposto, 

3 mm (três milímetros). 

 Em relação à dúvida nº 2, a espessura não especificada subentende-se 

automaticamente por 3 mm (três milímetros), o que é o caso. E quanto ao questionamento 

idêntico á dúvida nº 1, a justificativa da não aceitação de outro material fora justificada 

anteriormente. 

 

 Sendo o que se apresenta para o momento, desde já me coloco à disposição para 

quaisquer dúvidas, ao mesmo tempo em que renovo votos de estima e consideração.   

 

 

 Atenciosamente,  

 

 

Marcos Alexandre Lopes do Patrocinio 
Gestor de Contrato 

Vitoria Farias de Liz 
Gestora Substituta de Contrato 

 


