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PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/13 
PROCESSO CPL N.º 916/11 

LICITAÇÃO, DO TIPO “MENOR PREÇO”, DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. 

 (REEDIÇÃO) 
                                 

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 interessados 
que enviaram o Anexo I do edital, além de ser disponibilizado no endereço: 
www.URBES.com.br, ressaltando que os prazos já foram revisados com a 
Reedição do Edital em epígrafe, publicado em 27 de abril p.p., o qual se encontra 
disponível no site ora citado. 

 
Esclarecimento n° 1 da Reedição 

 

Perguntas/Respostas 
 

Pergunta: 
1) Itens nºs 11, 12, 15, 19, 25, 36, 37, 39, 47, 48, 59, 60 até 69, 76 do lote nº 01 
e os Itens nºs 01 até 03 do lote nº 02 foram objetos de vários pedidos de 
melhorias das especificações, além do Item nº 08 do lote nº 01 estar em 
duplicidade com item nº 07 do mesmo lote. 
Resposta: 
Todas as especificações que a Pregoeira e sua Equipe de Apoio entenderam ser 
necessárias melhorias foram realizadas na Reedição do Edital, bem como a 
exclusão do item nº 08 do lote nº 01, o qual estava em duplicidade com o item nº 
07 do mesmo lote. 
 
 

Pergunta: 
2)  Alguns itens foram questionados sobre os valores estimados constantes no 
Anexo V do Edital. 
Resposta: 
Informamos que a planilha de preço é composta por valores estimados, os quais 
foram objetos de pesquisa mercadológica na fase inicial do procedimento 
licitatório em epígrafe, então tais alegações não prosperam. Ressaltamos, ainda, 
que sendo tais valores estimados poderão ocorrer oscilações nos mesmos na 
formulação das propostas. 
 
Sorocaba, 29 de abril de 2013. 
 
 
 
Lucimara M. Brasil Agustinelli 
Pregoeira 
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