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TRÂNSITO  E  TRANSPORTES 

URBES 

 

 
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA 

Rua Pedro de Oliveira Neto, 98 – Jd. Panorama – CEP 18030-275 – Sorocaba – SP – Tel.: (15) 3331-5000 – Fax.: (15) 3331-5001 
e-mail: transito@urbes.com.br /  transporte@urbes.com.br 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/14 
PROCESSO CPL Nº 1481/14 

LICITAÇÃO, DO TIPO “MENOR PREÇO”, PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA CONFECCÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES COM 

CIRCUITO INTEGRADO PARA USO NO SISTEMA DE TRANSPORTE 
PÚBLICO. 

 
 

RETIFICAÇÃO Nº 01 
 
 

A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - 
URBES, resolve expedir o presente documento para retificar alguns itens do Edital. 
Este documento está sendo enviado a todos os interessados que enviaram o Recibo 
de Retirada de Edital pela Internet e disponibilizado no site www.urbes.com.br , 
ressaltando que o seu conteúdo não contempla modificações essenciais no teor do 
referido Edital. 

Neste sentido, e de acordo com o § 4°. do artigo 21 da Lei Federal n°. 8.666/93, os 
prazos estabelecidos no Edital ficam mantidos. 

 

1) Fica retificado o Anexo V - Modelo de Carta Proposta, excluindo-se a declaração  
quanto ao laudo técnico,  passando a ter a seguinte redação: 

 
 

“PROCESSO CPL N° 1481/14 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/14 

LICITAÇÃO, DO TIPO “MENOR PREÇO”, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONFECCÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES COM CIRCUITO INTEGRADO PARA USO 
NO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO. 

 
ANEXO V - MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA URBES 
 
Prezados Senhores: 
 
Proposta que faz a empresa: nome Comercial ou Fantasia ..................................., 
inscrita no CNPJ/MF no ......................................., inscrição estadual no...................., estabelecida 
a................, Bairro............, Cidade....................................... Estado de ............................., email 
.................... telefone/fax ..........................  para a Confecção e Fornecimento de Cartões com 
Circuito Integrado para Uso no Sistema de Transporte Público à URBES de acordo com as 
especificações do Anexo I, na seguinte disposição: 
 
 

http://www.urbes.com.br/
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Total: R$................(.....................). 
 
Indica: 
 
 para assinatura do contrato o (a) Sr (a) ..................................... (qualificação); 
 
 como preposto idôneo, para acompanhamento e a quem a URBES deverá reportar-se para 
esclarecimentos de quaisquer dúvidas referentes ao objeto licitado, o (a) Sr. 
(a).......................................(qualificação); 
 
 e autoriza o crédito em conta corrente com as seguintes características: Banco nº ........, 
Agência nº ........., conta corrente nº:............. 
 
Declara que: 
 
 tem ciência e submissão às condições deste Edital e seus anexos, além da lei nº 8666/93 e 
suas alterações, que rege a presente licitação. 
 
 sob as penalidades legais, de não possuir fato impeditivo da habilitação; 
 
 para os devidos fins de direitos, os valores acima descritos são líquidos, estando incluso no 
preço proposto todos os encargos sociais, previdenciários, securitários e tributários, bem como 
todas as despesas diretas e indiretas que possam incidir ou estar relacionadas com o objeto do 
presente pregão, inclusive o frete, a carga e descarga, que correrão também por nossa conta e 
risco. 
 
 o prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar de sua apresentação, 
sendo prorrogável automaticamente por iguais períodos, se não houver manifestação formal em 
contrário com antecedência mínima de 5 (cinco) dias anteriores ao próximo período de 
prorrogação automática até a contratação, contados da entrega dos envelopes. 
 
Local e data 
 
__________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa” 

 

2)  Ficam ratificadas as demais cláusulas, itens e subitens do referido Edital 

 
Sorocaba, 28 de maio de 2014. 

 
 
Gilvana C. Bianchini Cruz 
Diretora Administrativa e Financeira 

Cartões com Circuito Integrado, conforme especificações do Anexo I 

Item Qtde. Unid. Descrição / Tipo  Vlr. Unit. (R$) Vlr. Total (R$) 

1 60.000 pç Vale Transporte   

2 75.000 pç Cidadão   

3 35.000 pç Estudante   

4 100.000 pç Unitário   

5 30.000 pç Outros   

Total 300.000 Total  


