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ATA DE RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019 

 
Em atendimento ao item 12.1 da Tomada de Preços nº 03/2019, a Área de Gestão Administrativa e 

Financeira da ViaSul, responsável pelo processo competitivo junto ao mercado para a contratação de em-

presa para a “execução de serviços especializados de engenharia para a gestão dos investimentos que inte-

gram o Programa de Exploração Rodoviária (PER) da Concessionária VIASUL, no período de 5 anos - 2019 

a 2023” leva ao conhecimento dos eventuais proponentes interessados os pedidos de esclarecimentos rece-

bidos entre os dias 22/03/2019 e 29/03/2019, bem como as suas respectivas respostas. 

Os pedidos de esclarecimentos apresentados e suas respostas que se seguem passam a integrar a 

tomada de preços em referência. 

 
Pedido de esclarecimento 01 

“Verificamos que no Anexo 3 – Termo de Referência, o Item 5 – Critério e Análise das Propostas 

encontra-se incompleto pois a tabela referente a análise dos requisitos técnicos e comerciais não foi 

anexada, conforme texto copiado abaixo: 

“As propostas serão analisadas com base em requisitos técnicos e comerciais, conforme indicado na 

tabela abaixo.” 

(Falta tabela) 

Solicitamos o envio dos dados da tabela com os requisitos técnicos e comerciais a serem considera-

dos pela proponente.” 

Resposta ao pedido de esclarecimento 01 

A tabela consta no item 5 – Critério de Análise das Propostas - do Anexo 3 – Termo de Referência de 

Prestação de Serviços para a Elaboração de Proposta Técnica, conforme transcrito abaixo: 
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Esclarecemos que para a visualização da planilha acima deve ser utilizado o navegador google 

chrome. 

Sem prejuízos aproveitamos para esclarecer que: 

O percentual total das alíneas “a” - Controle de qualidade dos projetos-, “b” – Orçamento -, “c” - - Meio 

ambiente – e “d” – Estudos- do item 3 – Qualificação técnica das equipes setoriais - foram corrigidos para 4, 

3, 3 e 4, respectivamente, conforme planilha abaixo. 

 
 
Pedido de esclarecimento 02 

“Solicito esclarecimento da Tomada de preço n°03/2019 cujo objeto: Execução de serviços especia-

lizados de engenharia para a gestão dos investimentos que integram o Programa de Exploração Ro-

doviária (PER) da Concessionária VIASUL, no período de 5 anos - 2019 a 2023.  

Por favor encaminhas os itens faltantes do anexo 3 - termo de referência de prestação de serviços 

para elaboração de proposta técnica, descritos abaixo: 

•item 5 – Apresentação das propostas (O conteúdo não foi apresentado no arquivo); 

•Item 6 – CRITÉRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS (A tabela indicada não foi apresentada no 

arquivo).” 

 
Resposta ao pedido de esclarecimento 02 

A tabela consta no item 5 – Critério de Análise das Propostas - do Anexo 3 – Termo de Referência de 

Prestação de Serviços para a Elaboração de Proposta Técnica, conforme transcrito abaixo: 

A) REQUISITOS TÉCNICOS PESOS %TOTAL

1. Perfil da Empresa 0,150 6,00

2. Qualificação técnica da gerência e coordenação 0,250 10,00

a. Gerente (s) 0,125 5,00

b. Coordenador (es) 0,125 5,00

3. Qualificação técnica das equipes setoriais 0,350 14,00

a. Controle de qualidade dos projetos 0,100 4,00

b. Orçamento 0,075 3,00

c. Meio Ambiente 0,075 3,00

d. Estudos 0,100 4,00

4. Procedimentos de acompanhamento do projeto 0,100 4,00

5. Procedimentos de acompanhamento dos investimentos 0,150 6,00

TOTAL 1,000 40,00

B) CONDIÇÕES COMERCIAIS

1. Preço proposto e cronograma financeiro 1,000 60,00

C) AVALIAÇÃO FINAL 2,000 100,00
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Pedido de esclarecimento 03 

“Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio?” 

 
Resposta ao pedido de esclarecimento 03 

Não será permitida a participação de empresas em consórcio. 

 
Pedido de esclarecimento 04 

“No documento “tomada-de-preços-nº-032019” no item 18.1, consta: A Proposta Comercial deverá 

apresentar o valor mensal para a execução dos serviços a partir do preenchimento da Planilha Refe-

rencial de Quantidades - Anexo 7, devendo conter, ainda, Carta de Apresentação declarando. 

No entanto na planilha Referencial, o valor unitário a ser preenchido é anual. 

Pergunta: Devemos preencher com o valor anual ou mensal?” 

 
Resposta ao pedido de esclarecimento 04 

A Proposta Comercial deverá ser apresentada com valores anualizados. Os faturamentos serão men-

sais.  

 
Pedido de esclarecimento 05 

“No “Anexo-7-planilha-referencial-de-quantidades” referente aos itens veículos, no campo “Valor Uni-

tário” não consta se esse valor a ser preenchido é mensal ou anual, tendo em vista que os valores a 

serem preenchido para os profissionais é anual. Devemos considerar o valor mensal ou anual?” 

 
Resposta ao pedido de esclarecimento 05 

A Proposta Comercial deverá ser apresentada com valores anualizados. 

 
Pedido de esclarecimento 06 

“Os computadores, material de escritório, mesa e cadeira de computador, impressora, etc., será dis-

ponibilizado pela concessionária para os profissionais que serão alocados na sede da concessioná-

ria?” 

Resposta ao pedido de esclarecimento 06 

A ViaSul disponibilizará a infraestrutura e os equipamentos necessários para a consecução do objeto 

contratado aos profissionais classificados como locais. 

 
Pedido de esclarecimento 07 

“O “Anexo 6 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS” estabelece: 

Cópia dos seguintes documentos devem ser apresentados: 

(...) 
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d) Balanço contábil do ano anterior assinado pelo contador e representante legal da empresa e ba-

lancete do último trimestre; 

Contudo, o art. 31, I da Lei 8.666/93 determina: 

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 

I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresen-

tados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substitui-

ção por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando en-

cerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

Desta forma, entendemos que a redação correta seja a do Art. 31, I da Lei 8.666/93.  

Está correto o nosso entendimento?” 

Resposta ao pedido de esclarecimento 07 

Para fins do atendimento da alínea “d” do Anexo 6 – Documentos Necessários – é suficiente a apre-

sentação do último Balanço Anual assinado pelo contador e representante legal da empresa. 

Destaca-se que o presente processo competitivo não é regido pelas leis de contratações públicas, 

mas sim pelas cláusulas pertinentes previstas no Contrato de Concessão e no Programa de Integridade e 

Conformidade do Grupo CCR. 

 
Pedido de esclarecimento 08 

“Anexo 3, item f) prevê apoio na discussão e aprovação dos projetos junto ao Poder Concedente. A 

proponente deve prever gastos com viagens (passagens aéreas e hospedagens) à Brasília para reu-

niões com a ANTT para o processo de aprovação dos projetos?” 

Resposta ao pedido de esclarecimento 08 

Os gastos com viagens (passagens aéreas e hospedagens) à Brasília para reuniões com a ANTT 

para o processo de aprovação dos projetos serão reembolsados pela ViaSul, desde que previamente apro-

vados. 

 
Pedido de esclarecimento 09 

“Anexo 7 – planilha referencial de quantidades: os valores das tarifas a serem preenchidas na planilha 

referencial de quantidades devem ser apresentados majorados com o percentual de BDI (custos de 

sede, lucro e impostos)? É necessária apresentação detalhada do percentual de BDI considerado?” 

Resposta ao pedido de esclarecimento 09 

Não se faz necessário o detalhamento do percentual do BDI. Os valores a serem apresentados pelos 

eventuais proponentes interessados deverão contemplar todos os custos, incluindo BDI e os impostos inci-

dentes. 

 
Pedido de esclarecimento 10 

“A Concessionária disponibilizará escritórios, mesas, computadores, softwares, servidores, internet, 

etc, para a equipe local da empresa contratada ou deve-se prever gastos dessas naturezas?” 
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Resposta ao pedido de esclarecimento 10 

A ViaSul disponibilizará a infraestrutura e os equipamentos necessários para a consecução do objeto 

contratado aos profissionais classificados como locais. 

 
Pedido de esclarecimento 11 

“Funções e outros itens não identificados na planilha de referência apresentada no anexo 7 podem 

ser incluídos como itens omissos ou devem ser considerados no BDI?” 

Resposta ao pedido de esclarecimento 11 

As quantidades especificadas no campo “Alocação” do Anexo 7 – Planilha Referencial de Quantida-

des - são mínimas, podendo a proponente apresentar quantidades superiores ou incluir outros itens de acordo 

com o seu know how. Será desclassificada a proponente que apresentar quantidades inferiores àquelas apre-

sentadas nesta Planilha Referencial, conforme previsto nas observações expressas no Anexo 7. 

 

Pedido de esclarecimento 12 

“De acordo com o Anexo 3, Termo de Referência, item 4 o prazo da contratação é de 5 anos com 

início em janeiro/2019 até dezembro/2023. A tomada de preços apresenta cronograma com previsão 

de assinatura do contrato até 10/maio/2019. Solicitamos esclarecer qual prazo a considerar e qual o 

período (em meses) deve ser considerado para cálculo da permanência do pessoal mínimo previsto. 

De maio de 2019 a abril de 2024 ou maio de 2019 a dezembro de 2023, ou seja, prazo de 56 meses? 

Neste último caso, na planilha de quantidades, no primeiro ano deve-se considerar apenas 8 meses?” 

Resposta ao pedido de esclarecimento 12 

Não. Para o Ano 1 do contrato deverá ser considerado o período de 12 meses. O prazo a ser consi-

derado é de 5 anos contados da data da assinatura do contrato. 

 
Pedido de esclarecimento 13 

“Na planilha referencial de preços, anexo 7, as quantidades dos recursos estão apresentadas em 

Hxano e os valores anuais. Na Tomada de Preços, item 14.1 é solicitado que a proponente apresente 

o valor mensal. Como devemos proceder? Podemos corrigir a planilha para considerar valores men-

sais ou apresentamos os valores anuais?” 

Resposta ao pedido de esclarecimento 13 

Não. A Proposta Comercial deverá ser apresentada com valores anualizados. 

 
Pedido de esclarecimento 14 

“Anexo 3 – Termo de Referência, item 5 – Critérios de Análise das Propostas: a maior nota técnica 

(NT) é 100? A maior nota comercial (NC) também é 100? A partir da obtenção das notas técnica e 

comercial, se calcula a Nota Final (NF), conforme equação apresentada no documento Tomada de 

Preços item 21. Está correto nosso entendimento?” 

Resposta ao pedido de esclarecimento 14 

Sim. O entendimento está correto. 
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Pedido de esclarecimento 15 

“Como serão atribuídas as notas comerciais? A Empresa que apresentar o menor preço ganha nota 

comercial NC = 100? As notas comerciais das demais empresas será calculada multiplicando-se 100 

pelo menor preço ofertado e dividido pelo preço da empresa a considerar? Nosso entendimento está 

correto?” 

Resposta ao pedido de esclarecimento 15 

Sim, o entendimento está correto. As notas serão calculadas da seguinte forma: 

NCp = (PCM/PCP)*100 

 

Onde: 

NCp - Nota Comercial da proponente; 

PCM = Proposta Comercial de menor preço proposto; e 

PCP = Proposta Comercial da Proponente. 

 
Pedido de esclarecimento 16 

“Solicito esclarecimento da Tomada de preço n°03/2019 cujo objeto: Execução de serviços especia-

lizados de engenharia para a gestão dos investimentos que integram o Programa de Exploração Ro-

doviária (PER) da Concessionária VIASUL, no período de 5 anos - 2019 a 2023.  

No “anexo 6 – Documentos necessários”, item e) pede-se “ISS emitidas pela internet”. Pergunta-se: 

seria a guia de pagamento do ISS? Se sim, qual os meses de competência?” 

Resposta ao pedido de esclarecimento 16 

Não há necessidade de apresentar as guias de pagamento de ISS, bastará a apresentação das Cer-

tidões Negativas de débito (CND) dos Tributos Municipais. 

 
Pedido de esclarecimento 17 

“Tendo em vista o Certame acima ser uma tomada de preços, a documentação do Anexo 6 - será 

entregue no dia 03/04/2019 juntamente com a proposta de preços??” 

Resposta ao pedido de esclarecimento 17 

Sim. As eventuais proponentes deverão apresentar, na data, hora e local designados na Tomada de 

Preços, a documentação prevista no Anexo 6, bem como a Proposta Comercial e Proposta Técnica. 

A ViaSul, nos termos previstos no item 13.3 da Tomada de Preços, aceitará protocolos de solicitação 

dos documentos previstos no Anexo 6, reservando-se o direito de verificar a autenticidade e a regularidade 

dos documentos apresentados. 

 
Pedido de esclarecimento 18 

“Qual a Empresa que está executando atualmente este contrato?” 
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Resposta ao pedido de esclarecimento 18 

A ViaSul está executando os trabalhos iniciais por meio de equipes próprias. 

 
Pedido de esclarecimento 19 

“Qual o salário/Convenção Coletiva a ser utilizado nas funções solicitadas?” 

Resposta ao pedido de esclarecimento 19 

O sindicato que representa a categoria profissional dos empregados da ViaSul é o SINDECON-RS.  

A ViaSul acrescenta que caberá a cada proponente precificar as remunerações dos profissionais que 

considerar para fins de elaboração da sua Proposta Técnica e Proposta Comercial. 

 
Pedido de esclarecimento 20 

“Qual o valor estimado para a contratação??” 

Resposta ao pedido de esclarecimento 20 

A finalidade da presente Tomada de Preços é viabilizar o processo competitivo junto ao mercado 

conforme as regras aprovadas pela administração da companhia. 

 
Pedido de esclarecimento 21 

“Estamos entendendo que o escopo descrito no item 4. Abrangência do Edital, diz respeito à “aná-

lise de dados de tráfego, de estudos geotécnicos, de levantamentos e de ensaios especiais nos 

pavimentos, do diagnóstico, do estudo de alternativas e do projeto executivo”, ou seja caberá à 

empresa contratada apenas analisar tais documentos, sem necessidade de execução de estudos 

geotécnicos de campo e/ou de laboratório (sondagens e ensaios), de execução de ensaios especiais 

nos pavimentos ou  de elaboração de estudos de alternativas. Favor confirmar o entendimento.” 

Resposta ao pedido de esclarecimento 21 

Conforme o item 2 “d” do Anexo 3 - Termo de Referência de Prestação de Serviços para Elaboração 

de Proposta Técnica -, caberá a empresa a ser contratada: 

Elaborar os projetos de engenharia para recuperação e manutenção de pavimento, incluindo 

as seguintes etapas: 

Análise dados de tráfego pela empresa a ser contratada, com base nos dados a serem 

disponibilizados pela ViaSul. 

Estudos geotécnicos: a empresa a ser contratada deverá fazer a gestão dos contratos da 

execução de sondagens, ensaios “in situ” e de laboratório, bem como a análise dos resultados 

para a elaboração dos projetos. 

Levantamentos e inventários de defeitos: devem ser realizados por técnicos especializa-

dos da empresa a ser contratada. 

Ensaios especiais nos pavimentos: A avaliação estrutural e funcional dos pavimentos de-

verá ser realizada pela empresa a ser contratada, com base nos levantamentos executados 
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pela ViaSul nas atividades de monitoração, tais como deflectometria, irregularidade longitudi-

nal e atrito. 

Diagnóstico e estudo de alternativas: Com base nos resultados das investigações, ensaios 

e levantamentos de campo, a empresa a ser contratada deverá realizar um diagnóstico da 

situação de cada segmento e um estudo preliminar de alternativas de solução que levará em 

conta materiais e tecnologias disponíveis na região, cronograma e compromissos contratuais 

da concessionária, restrições de ordem operacional para execução das obras, aspectos am-

bientais e custos. 

Projeto executivo: a empresa a ser contratada apresentará para a ViaSul as alternativas 

para definição em conjunto da solução mais adequada.  

 
Pedido de esclarecimento 22 

“Embora conste no sumário do Anexo 3 – Termo de Referência de prestação de serviços para ela-

boração de Proposta Técnica o item 6. Critério de Análise das Propostas, não existe tal item no 

documento. Favor fornece-lo.” 

Resposta ao pedido de esclarecimento 22 

O Critério de Análise das Propostas está previsto no item 5 do Anexo 3 – Termo de Referência de 

Prestação de Serviços para a Elaboração de Proposta Técnica -, conforme transcrito abaixo: 

 
Esclarecemos que para a visualização da planilha acima deve ser utilizado o navegador google 

chrome. 

Sem prejuízos aproveitamos para esclarecer que: 
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O percentual total das alíneas “a” - Controle de qualidade dos projetos-, “b” – Orçamento -, “c” - - Meio 

ambiente – e “d” – Estudos- do item 3 – Qualificação técnica das equipes setoriais - foram corrigidos para 4, 

3, 3 e 4, respectivamente, conforme planilha abaixo. 

 
 

Pedido de esclarecimento 23 

“Favor observar que a fórmula citada no item 6.3. está contida no item 21.1 (e não no item 22.1.).” 

Resposta ao pedido de esclarecimento 23 

Onde se lê “item 21.1” no item 6.3 da Tomada da Preços nº 03/2019, leia-se “item 22.1”. 

Pedido de esclarecimento 24 

“Solicitamos informar se os documentos descritos no Anexo 6 – Documentos Necessários, deverão 

ser apresentados pela licitante no envelope de proposta técnica ou no envelope de proposta comercial 

ou se tais documentos deverão ser apresentados apenas pela contratada.” 

Resposta ao pedido de esclarecimento 24 

Os documentos das eventuais proponentes deverão ser apresentados em envelope único lacrado, no 

qual deverão constar os documentos em cumprimento ao Anexo 6 – Documentos Necessários, a Proposta 

Comercial e a Proposta Técnica. 

Pedido de esclarecimento 25 

“Favor observar que na Planilha Referencial de Quantidades – Anexo 7, não constam os critérios 

estabelecidos para análise (e pontuação) da proposta comercial. Favor fornece-los.” 

 

A) REQUISITOS TÉCNICOS PESOS %TOTAL

1. Perfil da Empresa 0,150 6,00

2. Qualificação técnica da gerência e coordenação 0,250 10,00

a. Gerente (s) 0,125 5,00

b. Coordenador (es) 0,125 5,00

3. Qualificação técnica das equipes setoriais 0,350 14,00

a. Controle de qualidade dos projetos 0,100 4,00

b. Orçamento 0,075 3,00

c. Meio Ambiente 0,075 3,00

d. Estudos 0,100 4,00

4. Procedimentos de acompanhamento do projeto 0,100 4,00

5. Procedimentos de acompanhamento dos investimentos 0,150 6,00

TOTAL 1,000 40,00

B) CONDIÇÕES COMERCIAIS

1. Preço proposto e cronograma financeiro 1,000 60,00

C) AVALIAÇÃO FINAL 2,000 100,00
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Resposta ao pedido de esclarecimento 25 

A Nota Comercial das eventuais proponentes será calculada da seguinte forma: 

NCp = (PCM/PCP)*100 

Onde: 

NCp - Nota Comercial da proponente;  

PCM = Proposta Comercial de menor preço proposto; e 

PCP = Proposta Comercial da Proponente. 

 
Pedido de esclarecimento 26 

“Estamos entendendo que o organograma citado no item 14.5. deverá ser apresentado juntamente 

com a proposta técnica (e não com a comercial). Favor confirmar o entendimento.” 

Resposta ao pedido de esclarecimento 26 

O organograma mencionado no item 14.5 da Tomada de Preço deverá ser apresentado juntamente 

com os demais documentos em envelope único lacrado, no qual deverão constar os documentos em cumpri-

mento ao Anexo 6 – Documentos Necessários, a Proposta Comercial e a Proposta Técnica. 

 
Pedido de esclarecimento 27 

“Estamos entendendo que a relação da equipe técnica com um mini-curriculum citado no item 14.6. 

deverá ser apresentada juntamente com a proposta técnica (e não com a comercial). Favor confirmar 

o entendimento.” 

Resposta ao pedido de esclarecimento 27 

O mini-curriculum dos profissionais que integram a equipe técnica, que está mencionado no item 14.6 

da Tomada de Preço, deverá ser apresentado juntamente com os demais documentos em envelope único 

lacrado, no qual deverão constar os documentos em cumprimento ao Anexo 6 – Documentos Necessários, a 

Proposta Comercial e a Proposta Técnica. 

 
Pedido de esclarecimento 28 

“Tendo em vista a exiguidade de prazo entre a respostas aos questionamentos e a entrega da pro-

posta (1,5 dia) e o local de entrega (Porto Alegre), solicitamos: 

Adiar o prazo de entrega das propostas 

Permitir o envio das propostas por e-mail ou considerar a data da entrega o dia da postagem dos 

envelopes nos correios (Sedex 10).” 

Resposta ao pedido de esclarecimento 28 

Os eventuais proponentes interessados deverão entregar os envelopes lacrados na data, hora e local 

designados na Tomada de Preços nº 03/2018. Não serão aceitos envelopes enviados pelos correios ou mé-

todo semelhante.  
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Pedido de esclarecimento 29 

“Conforme item 5.1 do edital o endereço de entrega das propostas é “Avenida dos Estados, nº 1383 

– 3º andar – sala 301, Porto Alegre/RS”. 

Quanto a este endereço solicitamos as seguintes informações: 

1.1. Qual o nome do Bairro e CEP da localidade? 

1.2. Qual o nome do edifício (se houver)? 

1.3. Caso o endereço acima esteja correto qual a portaria de entrada (portaria 1 ou 2)? 

1.4. Solicitamos ainda fornecer um ponto de referência.” 

Resposta ao pedido de esclarecimento 29 

O local de entrega das propostas está correto. O CEP do referido endereço é 90.200-310. Bairro 

Anchieta. Ponto de referência ao lado do estacionamento Aero Safe Park. 

 
Pedido de esclarecimento 30 

“Estamos entendendo que os serviços não passíveis de execução remota serão prestados nas de-

pendências da ViaSul, conforme estipulado no item 16.1., que também fornecerá mobiliário, recursos 

de T.I. (desk top ou note book, modem, rede com acesso à Internet etc.) e de telecomunicação (tele-

fones fixos e celulares) em quantidade necessária e suficiente para atender a todos os profissionais 

alocados ao contrato. Favor confirmar o entendimento.” 

Resposta ao pedido de esclarecimento 30 

O entendimento está parcialmente correto. A ViaSul disponibilizará a infraestrutura e os equipamentos 

necessários para a consecução do objeto contratado tão somente aos profissionais classificados como locais. 

A ViaSul não arcará com os custos decorrentes dos celulares dos funcionários da empresa a ser contratada. 

 
Pedido de esclarecimento 31 

“O item 18.2.1 informa que o valor do contrato a ser firmado poderá ser alterado no caso de alteração 

do escopo ou mediante a ocorrência da hipótese prevista no item 14.2. Tal item, no entanto, diz res-

peito à obrigatoriedade de adequação às regras do REINF. Favor esclarecer.” 

Resposta ao pedido de esclarecimento 31 

Esclarecemos que a referência ao item 14.2 inserida no item 18.2.1 deverá ser desconsiderada.  

Onde lê-se: 

“18.2.1 A proponente será responsável por todas as quantidades apresentadas em seu orçamento, 

salvo aqueles previamente estimados pela VIASUL. O valor do contrato comente poderá ser alterado 

no caso de alteração do escopo contratado ou mediante a ocorrência da hipótese prevista no item 

14.2 desta Toma de Preços, não cabendo nenhuma reivindicação por parte da proponente vencedora 

quanto a variações ou omissões em sua planilha de quantidades.” 
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Leia-se: 

“18.2.1 A proponente será responsável por todas as quantidades apresentadas em seu orçamento, 

salvo aqueles previamente estimados pela VIASUL. O valor do contrato somente poderá ser alterado 

no caso de alteração do escopo contratado, não cabendo nenhuma reivindicação por parte da propo-

nente vencedora quanto a variações ou omissões em sua planilha de quantidades.” 

 

Pedido de esclarecimento 32 

“Estamos entendendo que o item IX.3, Cláusula Nona (IX) – Forma de Prestação dos Serviços (Anexo 

1 – Minuta do Contrato) não se aplica ao presente caso. Favor confirmar o entendimento.” 

Resposta ao pedido de esclarecimento 32 

Sim. O entendimento está correto. 

 
Pedido de esclarecimento 33 

“Estamos entendendo que a contratada recolherá o ISSQN com base nas alíquotas estabelecidas 

pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, para o faturamento do pessoal alocado na sede da ViaSul, 

e pela prefeitura da sede da contratada. Favor confirmar o entendimento.” 

Resposta ao pedido de esclarecimento 33 

Sim. O entendimento está correto. 

 
Pedido de esclarecimento 34 

“Estamos entendendo que a documentação listada no Anexo 6 – Documentos Necessários deverá 

ser encaminhada juntamente com a Proposta de Preços. Favor confirmar o entendimento.” 

Resposta ao pedido de esclarecimento 34 

Os documentos das eventuais proponentes deverão ser apresentados em envelope único lacrado, no 

qual deverão constar os documentos em cumprimento ao Anexo 6 – Documentos Necessários, a Proposta 

Comercial e a Proposta Técnica. 

 
Pedido de esclarecimento 35 

“Estamos entendendo que a expressão “do ano anterior” referente ao Balanço Contábil, listado na 

letra “d” no Anexo 6, poderá ser relativa ao exercício encerrado em 2017, visto que o balanço referente 

ao ano de 2018 somente será exigível a partir de 30/04/2019. Favor confirmar o entendimento.” 

Resposta ao pedido de esclarecimento 35 

Para fins do atendimento da alínea “d” do Anexo 6 – Documentos Necessários – é suficiente a apre-

sentação do último Balanço Anual assinado pelo contador e representante legal da empresa. 

 
Pedido de esclarecimento 36 

“Estamos entendendo que todos os preços a serem cotados deverão ser considerados para funcio-

nários celetistas. Favor confirmar o entendimento.” 
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Resposta ao pedido de esclarecimento 36 

Sim. O entendimento está correto. 

 
Pedido de esclarecimento 37 

“No item “9. Documentação a ser apresentada” lista as documentações das empresas que temos que 

apresentar a CCR Via Sul, entendo que essas documentações deverá ser apresentada dentro da 

proposta técnica. Este entendimento está correto?” 

Resposta ao pedido de esclarecimento 37 

Os documentos das eventuais proponentes deverão ser apresentados em envelope único lacrado, no 

qual deverão constar os documentos em cumprimento ao Anexo 6 – Documentos Necessários, a Proposta 

Comercial e a Proposta Técnica. 

 
Pedido de esclarecimento 38 

No presente Edital, não consta informações sobre participação na forma de consórcio, gostaríamos 

de saber se é possível a participação de empresas reunidas em consórcio? Quais seriam as regras 

para a sua composição? Qual seria o limite de empresas por consórcio? 

Resposta ao pedido de esclarecimento 38 

Não será permitida a participação de empresas em consórcio. 

 
Pedido de esclarecimento 39 

“No presente edital, possui o seguinte quadro de Requisitos Técnicos: 

 

 
Para a composição da pontuação do requisito 3. Qualificação técnica das equipes setoriais, os que-

sitos a. Controle de qualidade dos projetos, b. Orçamento, c. Meio ambiente e d. Estudos possuem a 

pontuação de 2,00 pontos para cada quesito, somando 8 pontos no total. Segundo quadro de Requi-

sitos Técnicos, a pontuação para este quesito é de 14 pontos, poderiam nos esclarecer esta diver-

gência.” 
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Resposta ao pedido de esclarecimento 39 

O percentual total das alíneas “a” - Controle de qualidade dos projetos-, “b” – Orçamento -, “c” - - Meio 

ambiente – e “d” – Estudos- do item 3 – Qualificação técnica das equipes setoriais - foram corrigidos para 4, 

3, 3 e 4, respectivamente, conforme planilha abaixo. 

 
 
Pedido de esclarecimento 40 

Sobre o item 5. CRITÉRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS 

As propostas serão analisadas com base em requisitos técnicos e comerciais, conforme indicado na 
tabela abaixo. 

 

A) REQUISITOS TÉCNICOS PESOS %TOTAL

1. Perfil da Empresa 0,150 6,00

2. Qualificação técnica da gerência e coordenação 0,250 10,00

a. Gerente (s) 0,125 5,00

b. Coordenador (es) 0,125 5,00

3. Qualificação técnica das equipes setoriais 0,350 14,00

a. Controle de qualidade dos projetos 0,100 4,00

b. Orçamento 0,075 3,00

c. Meio Ambiente 0,075 3,00

d. Estudos 0,100 4,00

4. Procedimentos de acompanhamento do projeto 0,100 4,00

5. Procedimentos de acompanhamento dos investimentos 0,150 6,00

TOTAL 1,000 40,00

B) CONDIÇÕES COMERCIAIS

1. Preço proposto e cronograma financeiro 1,000 60,00

C) AVALIAÇÃO FINAL 2,000 100,00
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Pergunta 1: A pontuação referente ao item a. Gerente (s) equivale a 5 %. A planilha referencial de 

quantidades possui 2 gerentes. Perguntamos: Qual ou quais gerente (s) será (ão) avaliado (s)? 

Pergunta 2: A pontuação referente ao item b. Coordenador (es) equivale a 5 %. A planilha referencial 

de quantidades possui 6 coordenadores. Perguntamos: Qual ou quais coordenador (es) será (ão) 

avaliado (s)? 

Pergunta 3: Com relação ao item 3. Qualificação técnica das equipes setoriais, estamos entendendo 

que será avaliado um profissional para cada subitem.(a., b., c. e d.). Está correto nosso entendimento? 

Pergunta 4: Estamos entendendo que a avalição dos itens 2 e 3 será somente mediante a apresen-

tação do mini-curriculum, conforme item 14.6 do edital. Está correto nosso entendimento? 

Pergunta 5: Estamos entendendo que somente os itens 4 e 5 deverão ser dissertativos. Assim sendo, 

favor esclarecer a abordagem a ser dada para cada item e o critério de avaliação. 

Resposta ao pedido de esclarecimentos 40 

Com relação a “Pergunta 1”: Ambos. 

Com relação a “Pergunta 2”: Todos 

Com relação a “Pergunta 3”: Será avaliado um profissional para cada subitem (a., b.,c. e d.), desde 

que seja profissional chave e de ensino superior. 

Com relação a “Pergunta 4”: Sim. Está correto. 

Com relação a “Pergunta 5”: Sim. Os itens 4 e 5 deverão ser dissertativos. A abordagem deverá 

detalhar quais serão os procedimentos e metodologias para acompanhamento dos projetos e investimentos 

que a proponente utilizará para atendimento ao escopo do objeto da presente Tomada de Preços. O critério 

de avaliação será a comparação entre as Propostas Técnicas recebidas.  

Sem prejuízos aproveitamos para esclarecer que: 

O percentual total das alíneas “a” - Controle de qualidade dos projetos-, “b” – Orçamento -, “c” - - Meio 

ambiente – e “d” – Estudos- do item 3 – Qualificação técnica das equipes setoriais - foram corrigidos para 4, 

3, 3 e 4, respectivamente, conforme planilha abaixo. 
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Pedido de esclarecimento 41 

“Devido a complexidade e nível de detalhamento dos itens propostos, vimos, pela presente, solicitar 

o adiamento da data de entrega dos envelopes, acrescendo-se ao prazo inicial mais 21 dias, ficando 

a entrega para 24/04/2019”. 

Resposta ao pedido de esclarecimentos 41 

Os eventuais proponentes interessados deverão entregar os envelopes lacrados na data, hora e local 

designados na Tomada de Preços nº 03/2018. 

 

Porto Alegre, 01 de abril de 2019. 

 

Área de Gestão Administrativa e Financeira 

 

A) REQUISITOS TÉCNICOS PESOS %TOTAL

1. Perfil da Empresa 0,150 6,00

2. Qualificação técnica da gerência e coordenação 0,250 10,00

a. Gerente (s) 0,125 5,00

b. Coordenador (es) 0,125 5,00

3. Qualificação técnica das equipes setoriais 0,350 14,00

a. Controle de qualidade dos projetos 0,100 4,00

b. Orçamento 0,075 3,00

c. Meio Ambiente 0,075 3,00

d. Estudos 0,100 4,00

4. Procedimentos de acompanhamento do projeto 0,100 4,00

5. Procedimentos de acompanhamento dos investimentos 0,150 6,00

TOTAL 1,000 40,00

B) CONDIÇÕES COMERCIAIS

1. Preço proposto e cronograma financeiro 1,000 60,00

C) AVALIAÇÃO FINAL 2,000 100,00


