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PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/16 
PROCESSO CPL Nº 2146/15 

LICITAÇÃO DO TIPO “MENOR PREÇO” VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS E FAIXAS 

ELEVADAS. 
 

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) Pergunta: "b) Atestado de desempenho anterior, 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, 
quantidades e prazos com o objeto desta licitação, em nome da empresa ou de seu 
responsável técnico, devidamente registrado (acervado) no CREA." 
Quais serviços necessitam de comprovação? 
Resposta: A proponente deverá comprovar a execução de serviços compatíveis ao 
objeto da licitação “Serviços Especializado e Construção de Ondulações Transversais 
e Faixas Elevadas”, para tanto serão aceitos serviços de aplicação de Concreto 
Betuminoso Usinado á Quente (CBUQ) pois é, o mesmo material que se usa na 
confecção de lombadas e faixas elevadas. 
 
 
2)Pergunta: O presente item diz serviços compatíveis com as características, 
quantidades e prazos. Podemos entender que se trata de atestado de revestimento 
asfáltico e aplicação de CBUQ ou o Atestado deve ser especifico de execução de 
lombada? 

Resposta.  Sim, serão aceitos atestados de serviços de revestimento asfáltico e 
aplicação de CBUQ atentando-se para o quantitativo e prazos que também deverão 
ser compatíveis com o objeto desta licitação. 
 
Sorocaba, 04 de março de 2016. 
 
 
Claudia Ap. Ferreira 
Pregoeira 
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