
 

 

 

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 031/15 
PROCESSO CPL N.º 1819/15 

LICITAÇÃO, DO TIPO “MENOR PREÇO”, DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGAS RÁPIDAS, NO 

MUNICIPIO DE SOROCABA. 
 
 

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. 

 
 

Esclarecimento nº 01 
 

No Anexo III do Edital, no item Observação, é descrito que “Além da rotina diária, 
poderão ser solicitadas viagens para fora do Município de Sorocaba, as quais 
serão feitas através de Ordens de Serviços e cobradas de acordo com a tabela de 
viagens praticada pela Contratada, apresentada juntamente com a proposta, 
principalmente para as cidades de São Paulo, Campinas e cidades da região, 
inclusive considerando viagens em feriados municipais”.  

 
1)  Pergunta: A tabela de preços pode ser enviado com valor unitário de Kilômetro 
rodado, ou a tabela de preços precisa ser com os valores específicos para as 
cidades mencionadas ? 
Resposta: Precisa ser com os valores específicos para cada cidade. 
 
2) Pergunta: Se a tabela for com valores específicos para as cidades mencionadas, 
existe uma relação com as “cidades da região” para as quais serão prestados os 
serviços ? 
Resposta: Não existe uma relação. Deverá considerar todas as cidades da região e 
seus respectivos valores. 
 
3) Pergunta: O endereço de origem das entregas serão sempre a Rua Pedro de 
Oliveira Neto, 98 – Jd. Panorama – CEP: 18030-275 – Sorocaba – SP ? 
Resposta:. Não, porém partirão sempre de Sorocaba/SP. 

 

Sorocaba, 17 de agosto de 2015. 
 
 
Cibele Soares 
Pregoeira 
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