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Concorrência Pública ng 02/2022

Pedidode Esclarecimentos Ernesto Madeiros Teixeíra de Araújo

Edital

2.2 e 14.

No Item Z.2. do Edital, dispõe-se que o$ fitos da Licitação {le

r feiêiida obseivaíào CDii-t. 13 dõ Lei de PPP tLei
111.079/2004). blue traia do procedimento cle in-/ersão {te

fases de juigainentode prol)o$as cconõtnicase de
hübllttação. No entanto, no itei1114 do Edital, que trata do

procedia\enteda licita$Q, os do nlêRto-$de llabilltaçâo
serão al)orlas antes da lDropostaeccnnâ:Dica-Diante do
exllosto. questiona-se: haverá ou nâo irl ersáo de fases de
habilitação e julgamento da prolnsta econõi lira?
Resposta; Não haverá inversão de fases
Edital

13

O item 13 (fc} Edital diz despeito à Píopostê Ecc)nõinica.r-.o
referiria item\ nâo llá i\êühurua menção aa Pla:io de Negócios
da Proponente.No entanto. l a iinl anexoespecífico(alIeNa
l tV) do Edital que demonstra dlretrizes para elaboraçãodo

Plano dc Negócios. Cltiestiünase: a Plano de flegücios
tâmbéíD deverá ser allresptltadojunto à lJroposta emnãmica

ou alunas a carta da instituição filial\eira referitla no item
13.8?
Resposta: Deverão ser apresentados o Plano de Negócios e a carta da instituição financeira

9.1.' 11.1 O item 9.1 (to. Edita! dii blue serão apresei\tadw dois
12.1e 13.1

en-/elopes na licitação; a) o Ei''.-etope A, íonteíüo os
cto(unlentos de tlabilitação; bl o E;rivelofn B. ccnntencloa
proposta e(onõmica. Jâ o ]te]n ]l.l dlz q\ie a Garantia da
P o})testa será al)iesentada 1 0 Envelope A, en(luar:to que o
n 13.1 diz blue os Documentos de Habilitação serão
aí)respntados nct Enveloln B. que diz respeito, i81i lillente, a

proposta económica, na forma do item 12.1. Diante do
?xllQsta. llecle-se esclarectmeiato do que de\Fera (alistar enl

cada en\elos)e. a sal)er: a garantia cla proposta será

apresentada
em titl en\elopea«anallo. ou junto aos
da(umcntosde habilitaçãorlo enx-elope
A? Q e:l'/e:olx B
cte\feraconter só à proposta econõinica? Ou seria o nso cla

f)reposta
e«)nâtllica
ylSrllpB!!W$1al (?
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Resposta: Em conformidade com o especificada no item 11.1 a Garantia de Proposta sed
apresentada no Envelope A e Q Envelope B deverá conter somente a Proposta Económica
conforme item 13.1

Contrata

A (láusula 18.16 da Minuta Contiattial diz (lue c}f)agaiiento
da Contraprestação lvlensa! set'á realizada cota recursos cla
CIP {Conüibuiçãade il..imitação Púl)lira)- Caso não sela
suficiente, o Mun}(íÍ)io usará o seu oiçaniento geral pata
col)rir 3 diferença. C)barredo exposto, e leü'ando e;l\
consideração que a CIP ê um tributo biamlado ao serviço de
IP, (ltjestiorla-se: o /alar da CIP atíecadóda miênsalmeí\to é

suficiente para abrir toda a ren\ttíteração do período (la
oncessão? Houve alteracáo da lei da CIP atualizand4) o bolor
la CIP cobrada na conta de eileigia?

Resposta:Sím. os recursos são suficientes
Contrata
Modelagem
Jurídica

18.10

A minuta de contrato na sua Cláusula18.10 dispõe qup O
hcUTJICIP[Odetenninará cine o Agente Finanairo efettíe o
l)aganlenta cla Contra prestação fvlensal ern até 20 {vintel dias

contados do recebimento do documento de cobrança
nítida F'eia Concessionária. Xa rüodelagem Jurídica. pot' sl a

ez, há rpfprêndaa nr-.3corta «ntr.al:?adora.abertano
Agente Financeiro, r\a forma de un} contrato es})ecífi(a. on(te
serão del)agita(las. autonlaticamenie, a Clp Bruta, e de onde
sairá os valores correspondentes à Contraprestação Merlsàl
h o entanto, leãohá no Anexo do Contrata de Adnliílistração

de Cofitês referência é esa Conta Centraliza(fora.apenas
referindo-se à Conta Garantia. Dessafartra. solicita-se tolda

esclarecimento$e jó está en} vigor. ou cln processode
=orltntação, o contrato dõ conta ce1ltializadora que vincula 3

P ao modelo econõínico do nrajeto, clislloildo sobre d
crc[em de pag;mentes da conta centra]iza(cora. Casa a
resposta seja afimlativa, solicita.se que clislmnibtlize o
contrato cc-ino Agente Financeiro da Coí'ta Cedi'alízadora
O que está determinado nesta cláusula será materializado após a contratação da parceria
público-privada
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l éà;itrato

l 26

De acordo comi a Clá {sula 26, o Mui;icipio apresenta colho
arantia tle a(tiinplefltet\to cl; Cor {raprestaçáa fáen.sat a

rtct1lação.enl conta segregada,de três cantrapiestaçõps
mensaisdurante todo a prazo contrattrdí. Diarlte do exposto

relido em vista {l:.ie pelo Princípioda Legalidade.o
rvlcjritcíPio
só poderá fazer àquilo (lue ü leí peiillitil
questiona-se: houve aprovação de atrtarização legistati\a
para procedera -.rinculaç3o
dos recel)í\eisda CIPna Corta
VinctilaCla,beta oíllo na Canta Centtalízaclora
Resposta: a referido item não menciona a CIP como fonte de recursos para a formação da
garantia de pagamento da contraprestação, então não há o que se mencionar vinculação de

recebíveisda CTP,
pois trata-sedo valor correspondente
ao arrecadada.e tão pouco
autorizaçãolegislativa
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