Concorrência Pública Edital n.º 003/2020
Objeto: Concessão onerosa, mediante pagamento de outorga dos serviços públicos de administração, conservação, manutenção, operação, obras de
melhorias e reformas, através da exploração comercial do terminal rodoviário Engenheiro Cássio Veiga de Sá em Cuiabá/MT.

Caderno de Respostas n.º 01

Número
da

Item do Edital

Esclarecimento solicitado

Respostas

questão
formulada
Entendemos

que

os

documentos Entendimento correto.

apresentados por cópia autenticada,
dentro
1

14.6

dos

necessidade

envelopes,
de

supre

apresentação

a
do

documento original. Favor confirmar
nosso entendimento.

De acordo com o disposto nos itens em Sim, conforme disposto no item 18.7.6 e
questão, está claro que todos os 18.7.6.1.
consórcios
2
12.5 e 18.7.6

deverão

apresentar

o

Compromisso de Constituição de SPE e
demais documentos. No caso de uma
proponente ser uma empresa individual,
se faz necessário a apresentação do
Compromisso de Constituição de SPE?
Sim. A licitante poderá apresentar a declaração
no envelope dos documentos de habilitação, de
acordo com o que dispõem o item 17.4:
A declaração que se refere a este item

3
17.4

deverá fazer parte de algum envelope?
Se sim, qual deles?

17.4 A LICITANTE declarará, na DATA DE
ENTREGA

DOS

ENVELOPES,

perante

a

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, que
dispõe das prerrogativas referentes aos critérios de
desempate estabelecidos e as comprovará
quando da entrega dos DOCUMENTOS DE

HABILITAÇÃO, caso se sagre vencedora devido a
esse critério.

Sim. O entendimento está correto.
De acordo com o Edital, não haverá
necessidade

de

apresentação

de

garantia da proposta. Porém, no Anexo
Anexo
4

IV

Modelos
Cartas
Declarações

– IV – Modelos de Cartas e Declarações
de existem modelos de apresentação de
e seguro-garantia da proposta e fiança
bancaria.
Entendemos
que
a
apresentação de Garantia na data de
abertura

dos

necessária.

envelopes

Favor

não

confirmar

será
nosso

entendimento.
18.11.5 e Anexo O item 18.11.5 exige a apresentação de Entendimento incorreto. O solicitante deverá
IV – Modelos de declaração conforme modelo constante apresentar as duas declarações de acordo com
5

Cartas

no Anexo IV. Ocorre que existem dois o que está previsto no edital, no anexo IV.

e Declarações

modelos com o mesmo conteúdo apenas

com títulos diferentes, são eles:


DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS
CONDIÇÕES DO EDITAL (pg. 11
do Anexo IV);



MODELO DE DECLARAÇÃO DE
REGULARIDADE GERAL (pg. 25
do Anexo IV);

e

Entendemos que a apresentação de
apenas uma delas já atenderá as
exigências do item 18.11.5 do Edital.
Favor confirmar nosso entendimento.

No caso da Proponente individual, Entendimento correto.
entendemos
6

que

o

Termo

de

Compromisso de Constituição de SPE
12.5 e 18.7.6

deverá ser aportado no Envelope B –
Documentos

de

Habilitação.

entendimento está correto?

Nosso

Estamos entendendo que o risco da Entendimento incorreto. Vide Errata 01/2021.
Concessionária em assumir o percentual
de até 10% (dez por cento) na variação
da queda na arrecadação da RECEITA
7

32.2.31 – Anexo I - TARIFÁRIA se aplica na mesma
Minuta
do proporção (até 10 %) na queda das
Contrato

RECEITAS
ALUGUEL
TERMINAL

DECORRENTES
DOS

ESPAÇOS

RODOVIÁRIO.

entendimento está correto?

DE
DO
Nosso

