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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº. 055/2013 

 

Tipo: MENOR VALOR DE CONTRAPRESTAÇÃO 

 

Processo nº. : 1501122000055/2013 

 

ATA DE RESPOSTA AO 1º LOTE DE QUESTIONAMENTOS 

 

Respostas a pedidos de esclarecimento 

 

Quando cabível, perguntas com o mesmo teor foram agrupadas para facilitar sua 

resposta. 

 

Questionamento 01: É parte integrante de nossa prestação de serviços a implantação de 

empreendimentos com todos os itens solicitados no 15.4.1. Estes serviços prestados por 

empresa do grupo, responsável por todos nossos projetos, compostos por profissionais 

certificados e qualificados para tal. Os subitens solicitados no item 1, 2, 3, 4 das páginas 

48 e 49 é parte integrante de nosso escopo quando da implantação de sites novos. No 

decorrer de 2012 e 2013 construímos três sites com aproximadamente mais de 10.000 m² 

de área com toda infraestrutura para seu funcionamento e manutenção preventiva e 

corretiva e tecnologia.  

 

Item do Edital: Item 15.4.1 do Edital de Concorrência 055/2013. 

 

Pede-se: É nosso entendimento que o podemos apresentar para fins de comprovação 

técnica atestados das empresas do grupo. Nosso entendimento está subsidiado no item 

24, Pag 69, onde a concessionária poderá subcontratar estes serviços e no nosso caso 

este serviço é subcontratado por empresa do grupo. Está correto nosso entendimento? 

 

RESPOSTA: O entendimento está incorreto. Dispõe o item 15.1.2. do Edital: 
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“15.1.2. Todos os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser emitidos da seguinte 

forma: 

I. Caso o PROPONENTE seja a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz. 

II. Caso o PROPONENTE seja a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 

filial, exceto aqueles, que comprovadamente, pela própria natureza, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

III. Os atestados de capacidade técnica previstos neste EDITAL poderão ser 

apresentados em nome do PROPONENTE, com CNPJ da matriz e/ou da filial. 

Dessa forma, não é permitido estender a outras pessoas jurídicas autônomas a 

experiência obtida por uma determinada sociedade, sendo irrelevante a circunstância de 

integrarem todas em um único conglomerado empresarial, sem prejuízo de eventual 

constituição de consórcio. 

 

 

Questionamento 02: Nesta cláusula é estabelecido que o poder Concedente emitirá 

garantia de pagamento de Contraprestação Pecuniária em títulos da dívida publica 

Federal, com valores máximos de R$ 6.000.000,00, salvo as correções previstas no item 

35.3.1.  

 

Item do Edital: Item 35 do ANEXO I – Minuta de Contrato. 

 

Pede-se: Isto posto solicitamos nos informar: 

a) Caso necessário, qual o prazo para execução dos títulos, especificamente de onde 

serão? 

b) Caso o valor de contraprestação seja superior, como este será saldado?   

 

RESPOSTA: Conforme o questionamento da letra “a”, o procedimento para a execução 

da garantia de pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA devida à 

CONCESSIONÁRIA ocorrerá de acordo com o previsto no item 35 do ANEXO I – Minuta 
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de Contrato e na Cláusula 5 do ANEXO VI – Minuta de Contrato de Penhor, anexos do 

Edital. 

 

Eventuais débitos por parte do Estado que superem os valores dados em garantia serão 

saldados conforme preveem os trâmites legais pertinentes. 

 

 

Questionamento 03:  

 

Item do Edital: Item 2.13, ANEXO II – Diretrizes para o Licenciamento Ambiental. 

 

Pede-se: Está correto entender que a Parcela Anual Complementar somente será devida 

após um ano de entrada de funcionamento da última unidade, ou seja, a partir do 5º ano? 

 

Caso positivo, ainda perguntamos: 

a) O valor apurado englobará as diferenças a partir do 1º ano cumulativamente, ou 

apenas dos 12 meses contados a partir da instalação da última unidade? 

b) Caso o entendimento da pergunta “a” acima esteja correto, podemos entender que 

o prejuízo ficará por conta e risco da Concessionária? 

 

RESPOSTA: Conforme o item 2.1.2, do ANEXO III – PAGAMENTO DA 

CONCESSIONÁRIA E SISTEMAS DE INCENTIVOS – PACS, A CONTRAPRESTAÇÃO 

PECUNIÁRIA será composta pela PARCELA 1: PARCELA MENSAL POR 

ATENDIMENTOS, devida mensalmente, a partir do início da operação da primeira 

Unidade, presente em cada um dos LOTES DA LICITAÇÃO e PARCELA 2: PARCELA 

ANUAL COMPLEMENTAR, devida anualmente, 12 meses após a entrada em 

funcionamento da última Unidade. 

 

a) De acordo com o item 2.1.12. do ANEXO III – PAGAMENTO DA CONCESSIONÁRIA E 

SISTEMAS DE INCENTIVOS – PACS,   A PARCELA ANUAL COMPLEMENTAR será 

calculada anualmente, a partir do transcurso de 12 (doze) meses da entrada em 
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funcionamento da última Unidade. Esta parcela somente será devida caso o total de 

ATENDIMENTOS efetivamente realizados durante o ano seja inferior a 70% (setenta por 

cento) da demanda projetada (conforme item 2.1.20) ou da demanda ajustada (conforme 

item 2.1.21). 

 

b) Conforme a alocação objetiva de riscos prevista na PARTE I do ANEXO V – SISTEMA 

DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, no item 3.1, salvo os riscos 

expressamente alocados ao PODER CONCEDENTE no CONTRATO, a 

CONCESSIONÁRIA é exclusiva e integralmente responsável por todos os demais riscos 

relacionados a presente CONCESSÃO, não sendo, portanto objeto de recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO o risco de demanda até o início do cálculo 

da Parcela Anual Complementar, conforme expresso no ANEXO III - Pagamento da 

Concessionária e Sistemas de Incentivos – PACS. 

 

 

Questionamento 04: Dado o risco financeiro e operacional relatado como mero 

referencial conforme disposto no item 3.1 deste anexo. 

 

Item do Edital: Item 3.5, ANEXO II – Diretrizes para o Licenciamento Ambiental. 

 

Pede-se: Solicitamos o detalhamento das projeções contidas na planilha item 3.5 para 

cada unidade, devendo constar minimamente: 

- Tipo de serviço/órgão prestado; 

- Quantidade de atendimento por serviço/órgão; 

 

RESPOSTA: O ANEXO VIII - PLANO DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA, em seu item 3. 

PROJEÇÕES DE DEMANDA E RECEITA apresenta o detalhamento das projeções 

contidas no item 3.5 do Anexo III – PAGAMENTO DA CONCESSIONÁRIA E SISTEMAS 

DE INCENTIVOS – PACS. Ademais, foram disponibilizados os dados históricos da 

composição dos serviços no APÊNDICE I - COMPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS POR LOTE DE CONCESSÃO NO ANO DE 2012, do ANEXO VIII. 
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Questionamento 05:  

 

Item do Edital: Item 13 do Edital. 

 

Pede-se: a) Em relação à Garantia de Proposta, no caso de Seguro Garantia, 

entendemos que, basta um endosso de prazo e complemento de valor para aquela 

emitida para o certame cuja data foi adiada valerá prontamente para Concorrência nº 

055/2013 na nova data marcada. Está correto nosso entendimento?   

 

b) Caso tenhamos participado e entregue a Garantia para o processo que teve sua data 

suspensa até esta reabertura em consórcio de 02 empresas, mas desta vez queiramos 

incluir um novo consorciado mantendo-se o líder anteriormente indicado, estará válido e 

entendimento da letra “a” acima? 

 

RESPOSTA:  

a) Serão aceitas as garantias que atendam ao limite de prazo de um ano da sua 

apresentação (item 13.6 do Edital de Concorrência 055/2013) e cujo valor seja, ao 

menos, de 1% do Valor Estimado do Contrato (item 13.2 do Edital de Concorrência 

055/2013), ainda que tais condições tenha sido fruto de aditivos ao documento 

constitutivo da garantia, respeitadas as demais cláusulas do instrumento 

convocatório.  

b) A inclusão de novo consorciado com a manutenção do líder do consórcio, nos 

termos do item 13.9 do edital, não impede o aproveitamento da garantia, desde 

que cumpridos os demais requisitos legais e editalícios. 

 

 

Questionamento 06: De acordo com o disposto TODAS as unidades do UAI deverão 

conter obrigatoriamente as Áreas e Ambiente ali descritos, porém tomemos como 

exemplo as Unidades UAI de Paracatu, São João Del Rei e Caratinga que terão em 
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média 105.000 atendimentos Anuais, ou 8750 atendimentos Mensais, ou 365 

atendimentos diários em média, demanda facilmente atendida por 8 atendentes. Logo se 

torna descabido a infraestrutura exigida, pois para esta equipe e atendimento deverá 

dispor: 

- Recepção/Triagem; 

- Espera do Atendimento; 

- Guichês de Atendimento; 

- Telecentro; 

- Sala de Prova Eletrônica; 

- Auditório; 

- Salas de Reunião; 

- Salas de supervisão/Retaguarda; 

- Sala de Detenção; 

- Sala das Gerências; 

- Atendimento Específico; 

- Almoxarifado; 

- etc... 

 

Item do Edital: Item 4.2.6 do ANEXO IV – Sistema de Implantação Gerenciamento 

Gestão Manutenção e Operação das UAIs - SIGGMO. 

 

Pede-se: Solicitamos confirmação se esta estrutura será necessária independente da 

quantidade de funcionários ou população atendida, pois interfere diretamente no custo de 

implantação e adequação do imóvel e, consequentemente, orçamento. 

 

RESPOSTA: Confirma-se que todas as unidades deverão ter todas as áreas e ambientes, 

conforme descrito no Anexo IV Sistema de Implantação Gerenciamento Gestão 

Manutenção e Operação das UAI – SIGGMO, item 4.2.6 Distribuição Setorial do 

Projeto(...): 

I. Cada Unidade deverá ter as seguintes áreas e ambientes operacionais, 

administrativos e de apoio administrativo: 
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a. Recepção/Triagem: (...) 

b. Espera do atendimento: (...) 

c. Guichês de atendimento: (...) 

d. Telecentro: (...) 

e. Sala de Prova Eletrônica: (...) 

f. Auditório: (...) 

g. Salas de Reunião: (...) 

h. Salas de supervisão/retaguarda: (...) 

i. Sala de Detenção: (...) 

j. Sala das Gerências: (...) 

k. Atendimento específico: (...) 

l. Almoxarifado: (...) 

m. Depósito de Material de Limpeza – DML: (...) 

n. Reserva Técnica: (...) 

o. Copa/Refeitório: (...) 

p. Enfermaria: (...) 

q. Centro de Processamento de Dados - CPD: (...) 

r. Despensa de Logística e Manutenção: (...) 

s. Espaço Família: (...) 

t. Vestiários (masculino e feminino): (...) 

u. Sanitários (públicos e de funcionários): (...) 

v. Depósito de lixo: (...) 

w. Casa de Máquinas (Ar Condicionado): (...) 

x. Casa de Máquinas (Elevador): (...) 

 

 

Questionamento 07: Neste item é estabelecido que a Concessionária deverá implantar 

um sistema central, de forma que entendemos que deverão ser integrados para gerarem 

as informações via Web ao poder concedente. 
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Item do Edital: Item 9.3.1 do ANEXO IV – Sistema de Implantação Gerenciamento 

Gestão Manutenção e Operação das UAIs - SIGGMO. 

 

Pede-se: Se tratando de item de EXTREMA importância gerencial e fator crítico de 

sucesso de gestão, está tratado de forma extremamente superficial, de forma que 

solicitamos os seguintes esclarecimentos: 

a) O sistema deverá ter seus módulos integrados? 

b) Qual a plataforma que deverá ser desenvolvido (Banco de dados, linguagem 

desenvolvimento e segurança)? 

c) Qual a infraestrutura de Hardware mínima a ser considerada pelas licitantes como, 

servidores, sistemas de back-up, contingência, no-breaks e desktops? 

d) A concessionária deverá ser proprietária do software ou não? Caso negativo, em 

caso de demanda de customização pelo poder Concedente, haverá tolerância para 

atendimento?  

e) Caso o Poder concedente permita que os módulos não sejam integrados, os 

relatórios web deverão seguir esta lógica, cabendo ao Poder Concedente fazer 

suas análises e cruzamentos, correto? 

 

RESPOSTA: O Sistema Central deverá atender aos objetivos e requisitos previstos no 

item 9.3 do ANEXO IV – Sistema de Implantação Gerenciamento Gestão Manutenção e 

Operação das UAIs – SIGGMO. Dessa forma, todas as especificações técnicas 

questionadas nas letras “a”, “b”, “c” e “e” serão definidas livremente pela PROPONENTE 

desde que atendam aos objetivos e requisitos previstos no item. 

Com relação a questão “d”, a concessionária deverá ser a proprietária do software, 

conforme prevê o item “9.3.1 - O Sistema Central deverá ser implantado pela 

CONCESSIONÁRIA na sua Central UAI”. 

 

 

Questionamento 08:  

Item do Edital: Item 13 do Edital. 
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Pede-se: Tendo em vista a nova data de entrega das propostas para presente licitação, 

pergunta-se: 

Será admitida para as licitantes que já haviam preparado a garantia de proposta da 

presente licitação, a obtenção apenas de garantia “reforço” para atendimento do montante 

estabelecido no item 13.2 do edital? Caso afirmativo pergunta-se também se será 

admitida a prorrogação da data de validade das mesmas, conforme 13.6 do edital? 

 

RESPOSTA: Serão aceitas as garantias que atendam ao limite de prazo de um ano da 

sua apresentação (item 13.6 do Edital de Concorrência 055/2013) e cujo valor seja, ao 

menos, de 1% do Valor Estimado do Contrato (item 13.2 do Edital de Concorrência 

055/2013), ainda que tais condições tenha sido fruto de aditivos ao documento 

constitutivo da garantia, respeitadas as demais cláusulas do instrumento convocatório.  

 

Belo Horizonte, 30 de Agosto de 2013. 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO PPP EDITAL DE CONCORRÊNCIA 055/2013 


