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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 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 pela Internet e está sendo 
disponibilizado no endereço: www.urbes.com.br, ressaltando que o seu conteúdo não 
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: Todos os documentos serão digitalizados em preto e branco com 300 
DPI ou existe outro padrão? 
Resposta: As digitalizações devem ser em preto e branco na resolução 300 DPI. 
 
2- Pergunta: A contratada terá que fornecer novas embalagens para o acervo 
existente (2.025 caixas box) ou as atuais serão aproveitadas? 
Resposta: Sim, a empresa contratada deverá fornecer novas embalagens para o 
acervo existente. 
 
3- Pergunta: Haverá consulta de documentos físicos? Se sim, qual a média 
mensal? 
Resposta: Sim. A média mensal está condicionada a demanda de solicitações e 
consultas, entretanto, estima-se uma média de 20 consultas/mês. 
 
4- Pergunta: Todas as caixas box serão acondicionadas em caixas padrão 20kg (3 
em cada)? 
Resposta: Sim. 
 
5- Pergunta: Todos os documentos que serão digitalizados mensalmente serão 
devolvidos a contratante ou permanecerão armazenados na contratada? 
Resposta: Permanecerão armazenados pela empresa contratada e devolvidos 
conforme as solicitações da URBES. 
 

http://www.urbes.com.br/
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6- Pergunta: Haverá crescimento vegetativo do acervo de guarda ou o quantitativo 
será permanente? 
Resposta: O crescimento do acervo de guarda é vegetativo. 
 
7- Pergunta: A contratada deverá fornecer software para visualização e download 
de documentos eletrônicos? 
Resposta: Sim, conforme item 2.2.2 do Anexo III do Edital. 
 
8- Pergunta: A contratada deverá migrar para seu sistema algum legado de 
imagens digitalizadas por outra empresas? Se sim, qual o tamanho (GB) e formato 
das imagens? 
Resposta: Sim. O tamanho aproximado é de 600 Gigabytes, e o formato é PDF. 
 
9- Pergunta: Quantas caixas de CD/DVD existem atualmente? 
Resposta: Aproximadamente 30 caixas. 
 
10- Pergunta: Após o processo de digitalização e indexação, a contratada deverá 
gravar as imagens em CD/DVD e armazená-los em suas instalações?  
Resposta: Sim, devendo ainda, fornecer uma cópia à URBES. 
 

 

Sorocaba, 13 de julho de 2018. 
 
 
 
Claudia Ap. Ferreira 
Pregoeira 
 


