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CONVITE N.º 014/12 
PROCESSO CPL N.º 1086/12 

LICITAÇÃO, DO TIPO “MENOR PREÇO”, PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

REFORMA E MANUTENÇÃO DOS ABRIGOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLETIVO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

 
                                 

A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - 
URBES, através de sua Pregoeira, resolve expedir o presente documento, para 
fins de dirimir dúvidas. Este documento está sendo enviado a todos as licitantes 
convidadas para o Edital, além de ser disponibilizado no endereço: 
www.URBES.com.br, ressaltando que o seu conteúdo não contempla 
modificações no teor do referido Edital, ficando mantidos todos os prazos 
estabelecidos no edital. 
 
 

ESCLARECIMENTO N° 1 
 
 
Perguntas/Respostas 
 

Pergunta: 
1) Quando o edital exige registro na entidade profissional competente, este se 
reporta a qual entidade especificamente? Informamos que para obtenção de 
qualquer registro, caso a entidade seja o CREA, se dará no prazo de até 30 dias. 
Resposta: 
A entidade profissional competente poderá ser o CREA ou outra equiparada a 
este. 
Quanto ao prazo para obtenção de tal registro, qualquer celeuma nesse sentido 
não a de ser considerado, pois atividades nº 15, 16 e 17 constantes na resolução 
nº 218, de 29 de junho 1973, do CONFEA, se coadunam com o objeto desta 
licitação e portanto, por serviço de engenharia, se faz necessário tal registro, não 
podendo a URBES deixar de exigi-lo. 
 
 
Pergunta: 
2) É imprescindível que o contrato entre o responsável técnico e a empresa 
licitante esteja registrado ou basta apenas um contrato de prestação de serviços 
entre ambos?  
Resposta: 
O contrato presente na questão não precisa ser registrado na entidade 
profissional competente. 
 
 

http://www.urbes.com.br/
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Pergunta: 
3) A prova de registro na entidade competente será aceita o da empresa ou o do 
responsável técnico? 
Resposta: 
O documento exigido na alínea “c” do subitem 2.2.2 do edital poderá será 
apresentado em nome do responsável técnico, desde que fique comprovado o 
vínculo deste profissional com a empresa licitante.  
 
Sorocaba, 01 de junho de 2012. 
 
 
 
Cláudia Ap. Ferreira Soares 
Presidente da CPL 


