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PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/15 

PROCESSO CPL Nº 0025/15 
LICITAÇÃO DO TIPO “MENOR PREÇO” PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO 
DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. 
 
 

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. 
 
No item 5.1.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA letra “b” pede o seguinte: 
Atestado (s) de capacidade técnica fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de 
direito público ou privado, comprovando que a Proponente prestou ou está 
prestando satisfatoriamente, serviços compatíveis com as características do 
objeto desta licitação e em quantidade mínima de 50%, em nome da empresa ou 
de seu responsável técnico, devidamente ACERVADOS. 
 
1) Pergunta: Podemos apresentar para comprovação de nossa Capacidade 
Técnica Atestados de execução de serviços no quantitativos mínimos de 
45.000,00 m² correspondente a 50% dos serviços licitados, tendo Serviços de 
Sinalização Horizontal com Material a base de água, solvente ou Termoplástico. 
 
Resposta: Sim 
 
2) Pergunta: Solicitamos informar se contém alguma planilha referente a 
especificação detalhada dos serviços que serão executados, para que possamos 
comprovar em Atestado Técnico da obra ? 
 
Resposta: A descrição dos serviços e toda a especificação técnica, se encontra 
no Anexo III do Edital.  
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Pregoeira 
 


