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PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/15 

PROCESSO CPL Nº 193/15 
LICITAÇÃO DO TIPO “MENOR PREÇO” PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO, ADVERTÊNCIA E 
ORIENTAÇÃO. 

 
 

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) Atestado (s) de capacidade técnica, fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) 
de direito público ou privado, comprovando que a Proponente está apta para 
desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, 
quantidades mínimas de 50% do item 01 de maior relevância. 
 
Pergunta:  
Nosso questionamento é referente ao atestado poderá este ser de Confecção de 
Placas de Sinalização Vertical de Regulamentação, Advertência e Orientação de 
trânsito em aço? Ou deverá este ser de Confecção de Placas de Sinalização 
Vertical de Regulamentação, Advertência e Orientação de alumínio? 
 
Resposta:  
O atestado de capacidade técnica é solicitado para que a licitante possa 
demonstrar que têm condições de atender ao objeto licitado, neste caso, a 
confecção e fornecimento de placas, isto posto, seja qual for o material, o 
processo de fabricação é o mesmo e estará atestada a sua capacidade desde 
atenda ao quantitativo mínimo de 50% do item de maior relevância. 
 

 
Sorocaba, 04 de maio de 2015. 
 
 
Claudia Ap. Ferreira 
Pregoeira 
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