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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/15 

PROCESSO CPL 2292/14 
LICITAÇÃO DO TIPO “MENOR PREÇO” PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA. 

 
 

Esclarecimento nº 01 
 

 
A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - 
URBES, através de sua Pregoeira, resolve expedir o presente documento, para fins 
de dirimir dúvidas do Edital. Este documento está sendo enviado a todos os 
interessados que enviaram o Recibo e Retirada do Edital e está sendo 
disponibilizado no endereço: www.urbes.com.br, ressaltando que o seu conteúdo 
não contempla modificações no teor do referido Edital, portanto ficam mantidos 
todos os prazos estabelecidos no edital. 
 
 
1) No Anexo IV, item 7- Especificação – Módulos em LED, na página 38 e também 
na página 50, Lote 3 – item 01 ao item 10 – Módulo em LED, consta no item 3 
REQUISITOS GERAIS, o seguinte texto :  
“As lâmpadas a leds deverão ser montadas em grupos focais tipo SEMCO (bloco 
semafórico padrão da PMSJC de acordo com normas vigentes da ABNT) 
atualmente utilizados no município de São José dos Campos.”  
Entendemos que o correto seria “atualmente utilizados no município de Sorocaba.” 
 
Perguntamos:  
Está correto nosso entendimento? 
 
Resposta: Sim, o correto é município de Sorocaba 
 
 
2) No mesmo Anexo IV, item 7- Especificação – Módulos em LED, e também no 
Lote 3 – item 01 ao item 10 – Módulo em LED, consta :  
 

A) No item 1 Objetivo, que “Todas as características deverão obedecer a 
Norma Técnica Brasileira NBR 15.889:2010”.  
 
B) No item 4 Métodos de Ensaios, que “Deverão ser conforme o item 05 e 
subitens da NBR 15.889:2010”.  

 
A norma brasileira ABNT NBR 15889:2010, determina no item 5 subitem 3 - 
relatório de ensaio que, “O fornecedor deve apresentar relatório dos ensaios 
de 5.2, comprovando que o produto atende a esta Norma”.  
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Portanto para atendermos as exigências deste edital, se faz necessário à 
apresentação do relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo 
INMETRO, comprovando que o produto atende as exigências deste Edital e da 
NBR 15.889:2010. 
 
Perguntamos:  
Está correto nosso entendimento? 
 
Resposta: De acordo com o subitem 5.1.8 do Anexo VI do Edital, os laudos serão  
solicitados a critério da URBES, tanto para os Módulos do Lote 3, quanto para os 
módulos que acompanharão os Grupos Focais do Lote 1. 
 
 
3) Buscando dar segurança e celeridade aos pregões, as Prefeituras têm solicitado 
que o relatório de ensaio, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, seja 
entregue juntamente com a proposta de preços, evitando desta forma, que 
produtos que não atendam aos padrões de qualidade mínimos exigidos, sejam 
ofertados.  
 
Perguntamos:  
O relatório de ensaios deve ser enviado junto ao envelope de Proposta de Preços? 
 
Resposta: Não, pois não está previsto no Edital. 
 
 
Sorocaba, 23 de janeiro de 2015. 
 
 
 
Claudia Ap. Ferreira 
Pregoeira 
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