
 
 
 
Ref.:   Concorrência  nº 010/2018 – Settra 
           Processo nº 04597/2018 
 

Informa-se  por solicitação da Secretaria de Transporte e Trânsito - SETTRA, a seguintes 
alterações no edital do procedimento licitatório em referência: 

 
- Itens 2.5.4.1.1 do Edital e 5.6.1 - d.1.1 - do Projeto Básico – Qualificação Técnica:  
 
Onde se lê: 
 
“Implantação de placas (subitem I-2.1 do item 4.1 do Projeto Básico) exclusivamente de sinalização 
viária (regulamentação, advertência, serviço, informação e ou indicativa), com seus devidos 
suportes dentro das regras definidas pelo Contran (de acordo com os manuais de sinalização do 
DENATRAN)” 
 
Leia-se:  
 
“Implantação de placas, baseando-se nos quantitativos do subitem I-2.1 do item 4.1 do Projeto 
Básico,  exclusivamente de sinalização viária (regulamentação, advertência, serviço, informação e 
ou indicativa), com seus devidos suportes (fixação em PP e PI’s), dentro das regras definidas pelo 
Contran e de acordo com os manuais de sinalização do DENATRAN” 
 
- Itens 5.4.2.6 do Projeto Básico:  
 
Onde se lê:  
 
“As placas serão confeccionadas em chapa, cor preta, confeccionada em poliéster reforçado com 
fibras de vidro, conforme norma ABNT NBR 13275, na espessura mínima aceitável de 4,00mm, 
em sinal impresso digital película alta intensidade prismática, segundo a Norma ABNT 
14.644:2013, perfeitamente planas, isentas de manchas, bolhas de ar, trincas, furos, de laminações, 
fibras secas, fibras expostas, rachaduras e rasgos, e apresentar boa distribuição das fibras de vidro, 
bem como homogeneidade em sua espessura, planicidade nas suas faces e isentas de rebarbas ou 
bordas cortantes.” 
 
Leia-se: 
 
“As placas serão confeccionadas em chapa, cor preta, confeccionada em poliéster reforçado com 
fibras de vidro, conforme norma ABNT NBR 13275, na espessura mínima aceitável de 3,00mm, 
em sinal impresso digital película alta intensidade prismática, segundo a Norma ABNT 
14.644:2013, perfeitamente planas, isentas de manchas, bolhas de ar, trincas, furos, de laminações, 
fibras secas, fibras expostas, rachaduras e rasgos, e apresentar boa distribuição das fibras de vidro, 
bem como homogeneidade em sua espessura, planicidade nas suas faces e isentas de rebarbas ou 
bordas cortantes.” 

 
A partir da presente data esta retificação passa a fazer parte integrante do edital da licitação, 

que tem a sua data de abertura  ADIADA  para  o dia 12.09.2018 às 09h30 a se realizar na 
sala de licitações da CPL, na Av. Brasil, 2001 – 6º andar. 
 

 
Juiz de Fora, 10 de Agosto de 2018. 

 
Comissão Permanente de Licitação 

 


