
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2021 
 
 

RETIFICAÇÃO 
 
 
O Município de Ipê/RS comunica aos interessados que com referência ao Pregão Presencial 
nº 034/2021, RETIFICAM-SE os itens abaixo descritos do instrumento convocatório, conforme 
segue: 
 

Onde se lê: 
“A abertura desta licitação ocorrerá no dia 27 de setembro de 2021, às 09 horas...” 
 
Leia-se: 
“A abertura desta licitação ocorrerá no dia 06 de outubro de 2021, às 09 horas...” 
 
... 
 
No Anexo II do edital – TERMO DE REFERÊNCIA – 5 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
Onde se lê: 
 
5.2.1. Sustentação das Placas de Solo 

 
5.2.1.1. A sustentação das placas de solo deverá ter um suporte de tubo galvanizado e 
deverão ter uma altura livre entre o solo e a placa de 1,20m. Os postes de sustentação, em 
conjunto com as placas projetadas, deverão ter características que resistam aos ventos de 
35m/s, conforme normas. 

 
5.2.2. Placas 
 

d) A superfície de informação das placas deverá ser constituída de películas refletivas de 
alta intensidade nas mensagens, caracteres e símbolos, do tipo GT (grau técnico), não 
sendo permitida a utilização de películas decorativas. 

 
Leia-se: 
 
5.2.1. Sustentação das Placas de Solo 

 
5.2.1.1. A sustentação das placas de solo deverá ser confeccionada em aço carbono, 
galvanizado a fogo e deverão ter uma altura livre entre o solo e a placa de 1,20m. Os postes 
de sustentação, em conjunto com as placas projetadas, deverão ter características que 
resistam aos ventos de 35m/s, conforme normas. Os postes devem ser com tubo de no 
mínimo 2”, com espessura de parede de no mínimo 2,0mm. 
Para as placas de (2,00M x 1,00M) a altura total do tubo deverá ser de 3 metros, sendo: 
(0,80m abaixo do solo), (1,20 metros de vão livre entre a placa e o solo) e (1,00 metro de 
fixação atrás da placa). 
Para as placas de (2,00M x 0,50M) a altura total do tubo deverá ser de 2,5 metros, sendo: 
(0,80m abaixo do solo), (1,20 metros de vão livre entre a placa e o solo) e (0,50 metros de 
fixação atrás da placa). 
 



 

Deverá atender ao quantitativo de placas solicitadas no lote 01, ou seja, um total de 
60 tubos. 

 
5.2.2. Placas 
 

d) A superfície de informação das placas deverá ser constituída de películas refletivas de 
alta intensidade nas mensagens, caracteres e símbolos, GTP tipo I prismático (grau 
engenharia), não sendo permitida a utilização de películas decorativas. 

 
No Anexo I do Contrato – ANEXO I – DO CONTRATO 
 
Onde se lê: 
 
2.2.1. Sustentação das Placas de Solo 

 
2.2.1.1. A sustentação das placas de solo deverá ter um suporte de tubo galvanizado 
e deverão ter uma altura livre entre o solo e a placa de 1,20m. Os postes de 
sustentação, em conjunto com as placas projetadas, deverão ter características que 
resistam aos ventos de 35m/s, conforme normas. 

 
2.2.2. Placas 
 

d)  A superfície de informação das placas deverá ser constituída de películas 
refletivas de alta intensidade nas mensagens, caracteres e símbolos, do tipo GT (grau 
técnico), não sendo permitida a utilização de películas decorativas. 

 
Leia-se: 
 
2.2.1. Sustentação das Placas de Solo 

 
2.2.1.1. A sustentação das placas de solo deverá ser confeccionada em aço carbono, 
galvanizado a fogo e deverão ter uma altura livre entre o solo e a placa de 1,20m. Os postes 
de sustentação, em conjunto com as placas projetadas, deverão ter características que 
resistam aos ventos de 35m/s, conforme normas. Os postes devem ser com tubo de no 
mínimo 2”, com espessura de parede de no mínimo 2,0mm. 
Para as placas de (2,00M x 1,00M) a altura total do tubo deverá ser de 3 metros, sendo: 
(0,80m abaixo do solo), (1,20 metros de vão livre entre a placa e o solo) e (1,00 metro de 
fixação atrás da placa). 
Para as placas de (2,00M x 0,50M) a altura total do tubo deverá ser de 2,5 metros, sendo: 
(0,80m abaixo do solo), (1,20 metros de vão livre entre a placa e o solo) e (0,50 metros de 
fixação atrás da placa). 
Deverá atender ao quantitativo de placas solicitadas no lote 01, ou seja, um total de 
60 tubos. 

 
2.2.2. Placas 
 

d) A superfície de informação das placas deverá ser constituída de películas refletivas de 
alta intensidade nas mensagens, caracteres e símbolos, GTP tipo I prismático (grau 
engenharia), não sendo permitida a utilização de películas decorativas. 

 



 

Edital e outras informações poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de 
Administração, Planejamento e Habitação, localizada junto à Prefeitura Municipal, na Rua Frei 
Casimiro Zaffonato, nº 1060, CEP 95.240-000, fone (54) 3233 1051, ou pelo site 
www.pmipe.rs.gov.br ou, demais informações contatar Daniela ou Bruna. 
 

Mantêm-se os demais dispositivos do edital. 
 

Ipê/RS, 24 de setembro de 2021. 
 
 
 
 
 

CASSIANO DE ZORZI CAON 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
Antônio Marcos Dondé de Alexandre 
Assessor Jurídico 
OAB: 56.734/RS 
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