
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA 
URBES - TRÂNSITO E TRANSPORTES 

 
 

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA  
 
 

LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DO LOTE DE S ERVIÇOS E 
VEÍCULOS Nº 01 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO NO MUN ICÍPIO DE 

SOROCABA 
 
 
O DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
SOCIAL DE SOROCABA – URBES, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 
torna público, nos termos do art. 39 da Lei 8.666/93, que realizará Audiência Pública 
às 9:00 horas do dia 25 de junho de 2009, no Salão de Vidro situado no andar térreo 
do Paço Municipal, nos seguintes termos: 

 
1. Objetivo: elucidar dúvidas e receber sugestões, que serão consideradas como 
subsídios para o aprimoramento do serviço público de transporte coletivo urbano em 
Sorocaba, e para a elaboração do edital de concessão desse mesmo serviço. 
 
2. Agenda: 

9:00 horas: registro de presença e identificação quanto à formulação de                                       
questões (prévias ou no ato); 
9:30 horas: abertura da audiência pelo Presidente da Mesa Condutora, 
apresentação dos demais membros, e apresentação dos termos da Licitação; 
10:30 horas: período para questionamentos e esclarecimentos; 
11:30 horas: encerramento. 

 
3. Formulação prévia de questões ou sugestões: 
    As questões ou sugestões poderão ser formuladas com antecedência, por escrito, 
e encaminhadas por carta, fax ou correio eletrônico para: 
 
Assessoria de Comunicação - ACP 
Rua Pedro de Oliveira Neto, n° 98, Jardim Panorama 
Sorocaba – SP – CEP 18030-275  
Fax: (15) 3331-5001 
Endereço eletrônico: comunicacao@urbes.com.br 
    
   Somente serão consideradas as questões ou sugestões recebidas até as 16 horas 
do dia 15 de junho de 2009, que contenham a identificação do formulador (nome 
completo, número de documento de identidade, endereço e telefone). Somente 
serão respondidas na audiência as questões cujo autor ou representante nela 
comparecerem. 
 
4. Formulação de questões ou sugestões no ato da audiência: 
    A formulação de questões ou sugestões no ato da audiência será feita através de 
impresso próprio, à disposição dos interessados na mesa de credenciamento, ou 
ainda de forma oral, no momento oportuno, obedecendo aos seguintes critérios: 



- não poderá exceder o tempo máximo de três minutos; 
- o aviso de encerramento do tempo será dado com um minuto de antecedência; 
- esgotado o prazo máximo, a palavra será interrompida. 
 
5. Esclarecimentos 
    Primeiro serão respondidas as questões de formulação prévia, em seguida as de 
formulação escrita no ato da audiência, e por último as de formulação oral. As 
questões de mesmo conteúdo serão agrupadas e respondidas de uma única vez, e 
as impertinentes ao tema serão, a critério da Mesa, rejeitadas. 
 
6. Considerações Finais 
    A fim de dar caráter público, e possibilitar a participação do maior número possível 
de interessados, dentro do tempo estimado para a realização do evento, fica desde 
já limitado em dois o número de questões ou sugestões por cada munícipe. 
     
7. Divulgação  
    A Prefeitura divulgará, no Diário Oficial do Município, na primeira sexta-feira 
seguinte à realização da audiência, as questões, sugestões e esclarecimentos, que 
não puderam, por excesso de prazo ou complexidade técnica, ser respondidas no 
ato da audiência. 
 

Sorocaba, 27 de maio de 2009. 
 
 
 

RENATO GIANOLLA 
Diretor Presidente 

URBES Trânsito e Transportes 
 
 
 

 
    
 


