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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 001/15 
PROCESSO CPL 2292/14 

LICITAÇÃO DO TIPO “MENOR PREÇO” PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA. 

 
 

RETIFICAÇÃO N° 02 
 
 
A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - 
URBES, através de sua Pregoeira, resolve expedir o presente documento para 
retificar alguns itens do Edital. Este documento está sendo enviando a todos os 
interessados que enviaram o Recibo de Retirada do Edital até o presente 
momento, além de ser 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) Fica retificado o Anexo IV Especificação Técnica, subitem 3.1.1, passando a ter 
a seguinte redação: 

 
“ 3.1 1 LENTES 

As lentes do tamanho de 200mm, deverão ser tipo Fresnel ou Óptica, incolores, 

transparentes, fabricadas em policarbonato com proteção UV, deverão ser 

intercambiáveis e montados de modo a suportar exposição à intempéries, insolação 

direta e mudanças bruscas de temperatura, maresias, sem que tais condições causem 

deformações, trincas, rachaduras, descolorações ou quaisquer outras degradações de 

qualidade por um período superior a 05 (cinco) anos. 

A superfície externa da lente deverá ser lisa e polida para evitar o acumulo de poeira. 

Cada lente deve ter gravada em seu flange uma marca que indique a posição superior 

em relação ao foco semafórico, assim como a marca do fabricante. 

Cada lente semafórica deverá possuir embalagem própria para que proporcione 

segurança no seu manuseio e transporte contendo a sua identificação na parte externa 

da embalagem.” 

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

 
 
Sorocaba, 02 de fevereiro de 2015. 
 
 
 
Gilvana C.Bianchini Cruz 
Diretora Administrativa e Financeira 
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