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PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/18
PROCESSO CPL Nº 160/18
LICITAÇÃO DO TIPO “MENOR PREÇO” PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E
GUARDA DE DOCUMENTOS DE PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE
TRÂNSITO.

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 pela Internet e está sendo
disponibilizado no endereço: www.urbes.com.br, ressaltando que o seu conteúdo
contempla modificações no teor do referido Edital, portanto será mantido o prazo
incialmente previsto, nos termos do § 4º do artigo 21, da Lei 8666/93 e suas
alterações.
1- Pergunta: No Anexo III, no subitem 2.1.1 o tamanho da caixa procede? Nossas
caixas possuem dimensões padrões de arquivo: Box 7kg – 370x140x250 (CxLxA),
Big Box 10kg – 420x180x300 e Max 20kg – 470x370x270.
Resposta: Conforme especificado no edital no subitem 2.1.1, essas caixas devem
ter essas medidas para acondicionar as caixas fornecidas no kit, conforme subitem
2.1.2 e que deverão ter essas medidas (370x140x250).

2- Pergunta: No Anexo III, no subitem 2.1.4 é imprescindível a instalação da sala
de segurança? Hoje nós possuímos uma sala com segurança, para guarda de
backup de fitas de um cliente, porém não é à prova de fogo, nem possui
temperatura controlada;
Resposta: Sim, por tratar-se de documentos públicos há a necessidade de uma
sala à prova de fogo com os aparatos de segurança conforme o edital (detectores
de fumaça/calor, extintores), bem como, sala com acesso através de senha e com
a temperatura controlada para manutenção desses documentos, conforme item
2.1.4. do Anexo III-Termo de Referência.

3- Pergunta: No Anexo VII (Minuta Contrato), na Cláusula Segunda, item 2.4
entende-se que devemos possuir um escritório físico instalado em Sorocaba?
PS.: Estamos instalados em São Roque, há menos de 35km de Sorocaba.
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Resposta: O ideal seria a sede ser na cidade de Sorocaba para acesso dos
documentos físicos que estejam armazenados na empresa, contudo visando
ampliar a competitividade o edital será retificado, devendo ser observado o prazo
especificado, no subitem 3.3.1. do Anexo III-Termo de Referência e 2.2. do Anexo
VII – Minuta do Contrato.

Sorocaba, 11 de julho de 2018.

Claudia Ap. Ferreira
Pregoeira
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