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PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/15 

PROCESSO CPL Nº 2201/14 
LICITAÇÃO DO TIPO “MENOR PREÇO”, DESTINADO À AQUISIÇÃO E 

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 
DO SISTEMA DE MONITORAMENTO - CCO 

 
  

RETIFICAÇÃO N° 01 
 
 
A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - 
URBES, resolve expedir o presente documento para retificar e esclarecer alguns 
itens do Edital. Este documento está sendo enviando a todos os interessados que 
enviaram o Recibo de Retirada de Edital até o presente momento e 
disponibilizado no site www.urbes.com.br, ressaltando que o seu conteúdo 
contempla modificações 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 os Anexo III - Especificação Técnica no que se refere à 
descrição do Gerenciamento de Imagens, da seguinte forma: 
 

Onde se lê: 
Conversor vídeo TVone 

 
Leia-se: 
Gerenciador de Vídeo 

 
 

2) Diante da retificação supramencionada, fica retificado o Preâmbulo do 
Edital, que passa ter a seguinte redação:  
 
“HORA, DATA E LOCAL 
 
As Propostas Comerciais e os Documentos de Habilitação serão recebidos em sessão pública 
marcada para: 
 
Horário     às 09h00min 
Do dia      05 de março de 2015. 
Local:       Rua Pedro de Oliveira Neto, 98 – Jd. Panorama – Sorocaba/SP” 

 

 
3)Fica também retificado o Anexo V – Modelo da Proposta que passa a ter a 
seguinte redação: 
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“ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA URBES 
 
Prezados Senhores 
 
Proposta que faz a empresa ____________________________________ inscrita no 
CNPJ (MF) n. ____________________________________, estabelecida no 
endereço:_________________________________________________________ E-
mail:______________________________ tel: (__) ____________, para Aquisição e 
Instalação de Equipamento para Ampliação e Modernização do Sistema de Monitoramento 
- CCO , para os devidos fins de direitos no valor total da proposta é de: R$....................... 
(.....................................), composto da seguinte forma: 

Lote Descrição 
Vlr Total 
Estim. R$ 

1 
Aquisição e Instalação de Equipamento para 
Ampliação e Modernização do Sistema de 
Monitoramento - CCO 

 

 
O prazo de garantia do serviço será de no mínimo:....... 
O prazo de garantia dos equipamentos será de no mínimo de 12 meses. 
 
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. 
 
 não tem impedimento de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
 
 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 à execução do Contrato.  
 
 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. 
 
Sorocaba, ....... de ..................... de 2015. 
____________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa” 
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4)  Ficam ratificadas as demais cláusulas, itens e subitens do referido Edital 

 
 
 
Sorocaba, 09 de fevereiro de 2015. 
 
 
 
 
Gilvana C.Bianchini Cruz 
Diretora Administrativa e Financeira 
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