URBES
TRÂNSITO E TRANSPORTES

Secretaria de Mobilidade e Desenv. Estratégico

PROCESSO CPL Nº 141/21
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/21
LICITAÇÃO DO TIPO “MAIOR OFERTA” VISANDO A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE REMOÇÃO E GUARDA DE VEÍCULOS APREENDIDOS

ESCLARECIMENTO N° 01

A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA URBES, através de seu Pregoeiro, 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 de 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 Parágrafo único do artigo 39,
da Lei Federal nº 13.303/16.
Pergunta 1: Qual a metragem do pátio?
Resposta: Dimensão suficiente para acomodar os veículos removidos e
depositados pela URBES, conforme a alínea “a” do subitem 4.1 do Anexo IV –
Termo de Referência, tendo como referência a quantidade de remoções
estimadas nos últimos 12 meses, conforme o subitem 11.1 do mesmo Anexo.
Pergunta 2: Quantos veículos guinchos a empresa deve fornecer para realizar a
prestação do serviço?
Resposta: Conforme o item 5.1 deverá ser disponibilizado pela empresa
Contratada guinchos e/ou reboques em quantidades e especificações necessárias
para atender a demanda da URBES.
Pergunta 3: Após ser declarada vencedora, quantos dias a empresa terá para
disponibilizar o pátio dentro das normas do termo de referência?
Resposta: 60 (sessenta) dias conforme o item 2.2 do Anexo VII – Minuta do
Contrato.
Pergunta 4: Atualmente alguma empresa presta serviço do mesmo segmento
para o órgão?
Resposta: Sim.
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA
Rua Pedro de Oliveira Neto, 98 – Jd. Panorama – CEP 18030-275 – Sorocaba – SP – Tel.: (15) 3331-5000 – Fax: (15) 3331-5001.
e-mail: transito@urbes.com.br / transporte@urbes.com.br

URBES
TRÂNSITO E TRANSPORTES

Secretaria de Mobilidade e Desenv. Estratégico

Pergunta 5: A empresa ganhadora do contrato terá que realizar a remoção de
veículos depositados no pátio antigo contrato para o pátio novo?
Resposta: Não.
Pergunta 6: Estimativa de remoção de motocicleta, automóvel e pesado?
Resposta: Conforme o subitem 11.1 do Anexo IV – Termo de Referência
Pergunta 7: Qual a estimativa de arrecadação mensal?
Resposta: Conforme os valores do item 9.12 e subitem 11.1, seguindo a seguinte
fórmula: valor da remoção + valor diária da estadia * remoções estimada =
estimativa de arrecadação anual.
Pergunta 8: No item 12.5, o valor estimado da presente licitação seria de R$
10.500,00. O que seria esse valor?
Resposta: Valor mínimo correspondente ao repasse à URBES (mínimo de 3% do
valor total arrecado, considerando 01 remoção e 01 diária).

Sorocaba, 28 de junho de 2021.

Mônica Santos Hirata
Pregoeira
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