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PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/16 

PROCESSO CPL Nº 1866/16 
LICITAÇÃO DO TIPO “MENOR PREÇO” DESTINADA À CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA 
DE DOCUMENTOS À URBES 

 
Esclarecimento nº 03 

 
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: Qual o endereço para retirada das 108 Caixas informada no item 
1.3.7. do anexo III? 
 
Resposta: Rod. Raposo Tavares, nº 347 - Ipanema do Meio – Sorocaba/SP. 
 
2) Pergunta: As 108 caixas estão organizadas e identificadas? 
 

Resposta: Sim. 

 
3) Pergunta: A contratada receberá cópia do banco de dados referente as 108 
caixas para lançar no sistema próprio? 
 
Resposta: Sim, a atual contratada fornecerá a cópia do banco de dados. 
 
4) Pergunta: A quantidade estimada de 350.000 documentos são do tipo A4 ? 
Podemos considerar que dentro dessa quantidade estão os documentos 
informados no item 1.3.7. do Anexo III - (108 caixas)? 
 
Resposta: Em sua maioria sim, mas pode haver outros formatos, como A3, carta 
etc. 
 
5) Pergunta: Quais as dimensões e o material das 108 caixas? Podemos 
considerar que não será necessário trocar as cartonagens das 108 caixas? 
 
Resposta: As caixas são de papelão com dimensões de 350X133X247 e 
armazenam processos de diversas espessuras, pois variam de acordo com o 
número de páginas. Desde que não danifiquem no transporte, não será necessário 
a troca das caixas. 
 
 

http://www.urbes.com.br/
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6) Pergunta: Para retirada dos documentos que não estão acondicionados em 
caixas, como estão armazenados( pastas, fardos, soltos...)  
 
Resposta: Todos os documentos estão acondicionados em caixas. 
 
7) Pergunta: O que significa o "suporte de papel dos documentos digitalizados"? 
 
Resposta: As capas e os acessórios para confecção processos. 
 

“1.4. DA ELIMINAÇÃO 
1.4.1 “Eliminar o suporte de papel dos documentos digitalizados, após análise e 
deliberação da Gerência Administrativa consubstanciada com a autorização da 
diretoria da URBES. Sendo que este procedimento deverá ser realizado por 
fragmentação, desconfigurando totalmente a essência dos mesmos.” 
 
8) Pergunta: Como a contratada deve disponibilizar as imagens digitalizadas, via 
sistema ou CD? 
 
Resposta: Nos dois formatos. 
 
9) Pergunta: A retirada das 108 caixas mencionadas no termo de referência pode 
ser realizada de uma única vez? 
 
Resposta: Sim 
 
Sorocaba, 02 de dezembro de 2016. 
 
 
Claudia Ap. Ferreira 
Pregoeira 


