3º CADERNO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS
EDITAL Nº 005/2015
PREGÃO ELETRÔNICO
OBJETO: Execução dos serviços de manutenção da via permanente do trecho ferroviário do
km 1.029+890 ao km 1525+000 mais 52,5 km do ramal de Anápolis, incluindo o Pátio de
Anápolis, da Ferrovia Norte-Sul, entre Alvorada/TO e Anápolis/GO subdividido em 02 lotes
de serviços, considerando as etapas da manutenção: preventiva, corretiva e preditiva. Esta
manutenção deverá se estender a todos os pátios de cruzamentos, pátios de cargas e demais
pátios do trecho.
PERGUNTA 1: “Tomamos conhecimento do edital referente ao Pregão 005/2015 e temos
interesse em participar. No entanto face as análises e visitas necessárias a uma boa avaliação e
preparação de proposta vimos solicitar a possibilidade de adiamento por 30 (trinta) dias, ou
seja, para o dia 05 de novembro de 2015.”
RESPOSTA 1: Considerando que a data de abertura do Pregão nº 05/2015 já foi adiada 2
(duas) vezes, do dia 20/08/2015 para o dia 30/09/2015, e posteriormente, para às 14h do dia
05/10/2015, salvo por motivo de força maio, não será possível proceder novo adiamento.
PERGUNTA 2: “Após análise de alguns documentos, solicitamos esclarecer os seguintes
pontos:
DATA DE ABERTURA:
- No Edital consta a data de abertura 05 de outubro de 2015 – 14:00h
- Na publicação do Diário Oficial da União e na 3ª Errata, consta a data de 30 de
setembro de 2015 – 10:00h
VALOR DO ORÇAMENTO DO LOTE A:
- No Edital consta o Valor de R$ 24.980.916,13
- Na Planilha consta o Valor de R$ 24.890.916,13
- Na 3ª Errata no item 1 “Leia-se” consta o valor de R$ 24.980.916,13 e
- No item 2 “Leia-se” consta R$ 24.890.916,13”
RESPOSTA 2: A licitação ocorrerá às 14h do dia 05/10/2015, de modo que os valores de
referências são aqueles estabelecido no “Novo Edital” publicado no dia 28/08/2015,
disponível nos site www.valec.gov e www.comprasnet.gov.br
Brasília, 23 de setembro de 2015.
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