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Porto Velho/RO, 17 de junho de 2.019.

À
Prefeitura do Município de Porto Velho
Superintendência Municipal de Licitações - SML
Av. Carlos Gomes, 2776 – São Cristóvão
Pregoeira: Erineide Araújo dos Santos
Porto Velho/RO.
Ref.: Pregão Eletrônico nº 063/2019/SML/PVH – Proc. Administrativo nº 02.00369/2018.
Prezados Senhores,
A empresa Kmeih & Cia Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 01.527.632/0001-70, sediada à Rua Jacy
Paraná, 2768 – Nossa Senhora das Graças - CEP: 76.804-163 – Porto Velho/RO. Vêm
tempestivamente, pedir esclarecimentos referentes aos Lotes 08, 09, 10 e 11.
MOTIVAÇÃO:


Gradil de arame galvanizado por imersão a quente, camada de zinco mínima de 60g/m². Diâmetro dos
vios: 4,65mm (sem pintura) e 5,00mm (revestido). Malha de 5 x 20cm, com franja em uma das
extremidades de 3cm. Com poste metálico de altura 3,20 a 3,40 (base chumbada) galvanizado por
imersão a quente com camada de zinco média de 275g/m. Espessura da chapa de 1,55m, com
fechamento superior em tampa plástica com proteção anti UV. Poste retangular metálico de 4 x 6cm.
Incluso fornecimento e demais acessórios para instalação.



Tela galvanizada com revestimento em zinco, altura de 1,80m a 2,00m, malha 3' x 3'cm
aproximadamente, fio com diâmetro mínimo de 2,75. Com poste de altura mínima de 3,2 metros (base
chumbada no solo). Incluso fornecimento e demais acessórios para instalação.

QUESTIONAMENTO:
Após contato com nossos fornecedores, nos foi questionado:
01 – Gradil, qual é a altura?
02 – A tela seria 3" (polegadas) ou 3 (centímetros)?
03 – Precisamos de um projeto em metros linear para cálculo dos acessórios como catracas, arame para
amarração, arame liso para instalação da tela?
04 – Assim como nos lotes 08 e 09, os lotes 10 e 11 seriam com instalação?
05 – Em sendo com instalação os lotes 10 e 11, os postes serão de concreto curvo ou reto?
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Certo de que Vossa Senhoria irá analisa com muito carinho nosso pedido de esclarecimento, bem como primar
pela isonomia e a maior quantidade possível de participantes neste pleito, solicitamos posicionamento.
Desde já agradecemos,
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