Diretoria Administrativa e Financeira
Superintendência de Licitações e Contratos
Gerência de Licitações
ERRATA AO 3º CADERNO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS
AUDIÊNCIA PÚBLICA PRÉVIA AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS PARA
A AQUISIÇÃO DE TRILHOS FERROVIÁRIOS UIC-60E2 QUE SERÃO
APLICADOS NA EXTENSÃO SUL DA FERROVIA NORTE-SUL – FNS E NA
FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE – FIOL.
LEIA-SE A RESPOSTA 01 CONFORME TRANSCRITA ABAIXO,
E NÃO COMO CONSTOU:
RESPOSTA 01: De acordo com a área técnica responsável e devidamente aprovada pelo
Diretor competente: “Ocorre que a VALEC contatou as principais empresas que
encontrou em sua pesquisa. A empresa que realizou o questionamento não foi contatada,
pois não foi encontrada na pesquisa realizada na internet, nos documentos de retirada de
editais e nos artigos científicos pesquisados. O fato de não ter sido contatada não reflete em
desigualdade da empresa perante as outras licitantes, pois, a pesquisa realizada teve como
fundamento a coleta de informações e não a distribuição destas. Portanto, não houve
empresas privilegiadas com antecipação de informações, mas sim empresas que aceitaram
compartilhar suas experiências. Durante a pesquisa realizada pela área técnica, as
empresas contatadas foram escolhidas aleatoriamente e não houve preferência por
nenhuma empresa específica. A ausência da empresa GF Participações e de outras
empresas que também não foram contatadas se resume a impossibilidade de se realizar
uma pesquisa de mercado que abranja todas as empresas do ramo. A respeito das empresas
contatadas, tem-se que foram contatadas as seguintes empresas: JT Partners, Marubeni,
Imexbra, Vae-voestalpine, Fercotec, JFE Steel, Toyota, Barranda, MF Wirth Rail,
Comexport, Tata Steel, Hyundai Steel, United industrial.
Os principais tópicos tratados foram:
- O motivo da não participação do pregão 11/2012 e 12/2012.
- A capacidade de fornecimento das fábricas.
- Considerações a respeito da dureza dos trilhos
- Experiências profissionais no fornecimento de trilhos.” (sic).
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