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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 05 
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. 
 
Requerente: Pro-Jecto - Gestão, Assessoria e Serviços LTDA 
 
(Data de envio: 04 de junho de 2016, em conformidade com o item 16.5 do 
Edital). 
 
Esclarecimentos da Comissão de Licitação: 
 

Item Pergunta Resposta 

11.1.4. 11.1.4. Esse item menciona a 

necessidade de apresentação de 

duas vias encadernadas, 

numeradas sequencialmente, dos 

documentos referentes à 

proposta comercial. Os dois 

cadernos deverão ter os mesmos 

números sequenciais, ou o 

segundo caderno deverá ter a 

continuação da numeração do 

primeiro caderno? 

Cada caderno deve ser numerado 

separadamente. 

11.3.5.1

. 

11.3.5.1, inciso V. O edital exige 

a indicação de um responsável 

técnico encarregado para a 

implantação das Unidades do 

Ganha Tempo, com escolaridade 

Sim. 
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de nível superior e currículo 

lattes. Esse profissional é o 

mesmo dedicado à reforma ou 

construção da unidade? Se não, 

esse profissional é o citado no 

fator 11?  

11.3.5.1 11.3.5.1, inciso V. Tendo em 

vista que no inciso VI é exigida a 

comprovação de experiência do 

responsável técnico pela 

implantação, mediante a 

apresentação de Certificado de 

Acervo Técnico, que sentido faz 

exigir currículo Lattes? 

São exigências distintas. 

Anexo 

III, item 

3.2.8 

Item 3.2.8. do Anexo III – 

Esse item menciona que o 

concorrente deverá fazer a 

análise da situação atual da 

prestação de serviço. De que 

forma essa análise deverá ser 

apresentada ao Julgador? Por 

meio de laudo, declaração ou que 

tipo de documento?  

Não há exigência de formato, deve 

ser atendido aos requisitos 

técnicos. 

Acerca da solicitação de esclarecimento acerca do Anexo III, item 3.2.13, foi encaminhado para 

equipe técnica e será respondido posteriormente à empresa. 

 
Cuiabá-MT, 07/06/2016 

 
 
 

Marcos Roberto Sovinski  
Presidente da Comissão Especial de Licitação 


