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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 23 

PROCESSO Nº 182508/2016 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2016 
 
Objeto da Licitação: Concessão Administrativa para implantação, a gestão, a 
operação e a manutenção de 07 (sete) Unidades de Atendimento Ganha 
Tempo, localizadas nos municípios de Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá (na 
região da grande Morada da Serra), Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Sinop e 
Várzea Grande, com vistas à implantação do PROGRAMA GANHA TEMPO. 
 
Requerentes: 3PBRASIL - Consultoria e Projetos de Estruturação de 
Parcerias Público-Privadas LTDA. CNPJ – 01.259.348/0001-60. 

 
(Data de envio: 24 de Outubro de 2016, em conformidade com o item 16.5 do 
Edital). 
 
Esclarecimentos da Comissão de Licitação: 
 

Item Pergunta Resposta 

  1)      Analisando o primeiro termo de 

retificação do processo no. 182508/2016 – 
Concorrência Pública no. 01/2016, 
encontramos inconsistências com relação 
ao prazo de vigência do contrato, tais 
como: 
a.       Segundo o Glossário a data de 
eficácia é a data que determina o início da 
contagem do prazo da Concessão 
Administrativa. 
b.      Segundo o item 6.1 do contrato de 
concessão administrativa, o Contrato 
vigerá pelo prazo de 15 (quinze) anos, 
contados da sua data de eficácia. 
c.       Analisando o Anexo IV - Modelo de 
proposta comercial, observando os 
quadros 1 a 6, nota-se que o último ano 
de concessão é o Ano 15. 

  
Perguntamos: De acordo com os itens 
citados acima, entendemos que, 
independente dos tramites iniciais para a 
eficácia do contrato e para implantação, o 
último ano de contrato seria o 15º ano 
com demanda projetada de 12 meses de 
operação (equivalente ao 14º ano 
acrescida do crescimento vegetativo). O 
que seria o ano 16 apresentado no item 
17 do Primeiro Termo de retificação do 
edital, bem como nas tabelas da 
Modelagem Econômico-Financeira. 

  
  

   

 

1)O quadro informado no item 17 do 
Termo de Retificação do Edital 
considera os anos como ano-
calendário e não como prazo de 
contrato, sendo que o 16º ano 
considera os meses necessários para 
consolidar o prazo do contrato em 
180 meses. 
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 2)      De acordo com o Quadro de Projeção 

de Demanda Anual para as Unidades 
Ganha Tempo (item 17) do Primeiro termo 
de retificação do Edital, tendo em vista 
que no Anexo I, Termo de Referência, 
item 10 “Diretrizes de Implantação”, 
informa que o prazo de implantação para 
a primeira unidade de ganha tempo 
deverá ser implantada em até 8 meses 
contados do inicio da contagem do prazo 
indicado na sub-cláusula 6.5 do contrato, 
gostaríamos de esclarecer o porque não 
existe demanda no primeiro ano. 

 

2)     O quadro do item 17 do Termo de 
Retificação do Edital não considerou 
demanda no primeiro ano-calendário 
porque a data de eficácia do estudo 
de viabilidade econômico-financeira 
foi projetada para o ocorrer no meio 
do ano e que acrescida dos 08 meses 
necessários para a implantação da 1ª 
unidade culminaria com o início da 
operação no ano-calendário 02.  

 

Cuiabá-MT, 27/10/2016 
 

(original assinado) 
Marcos Roberto Sovinski  

Presidente da Comissão Especial de Licitação 


