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1º CADERNO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS
EDITAL PREGÃO N.º 015/2009
1) No item 10.3.1 – Os atestados (ou declarações) de capacidade técnica deverão ser
documentos oficiais ou poderão ser apresentados referenciais de fornecimento ou
ainda de usuários?
RESPOSTA: Os atestados (ou declarações) de capacidade técnica de que trata o item
10.3.1 do Edital, deverão ser documentos expedidos por empresas de direito público
ou privado devendo ser documentos oficiais de quem os emitiu comprovando a
capacidade técnica.
2) No Termo de Referência I – 3) Especificação da entrega: Os prazos que constam
das Ordens de Fornecimento prevêem:
a) 30/45 dias no Pátio da FNS em Palmas/TO. Está previsto alguma tolerância? (Ocorre
que especificamente em nosso caso mesmo que venhamos a ter o material para
pronto embarque e independentemente dos tramites legais tanto para exportação
quanto para importação, o prazo de viagem marítima normalmente demanda 45 dias).
b) Qual o prazo previsto desde a definição do fornecedor até a assinatura do pedido?
RESPOSTA: O prazo de entrega de que trata o item 3 do Termo de Referencia deverá
ser dilatado para 90 (noventa) dias após a assinatura da 1ª Ordem de Fornecimento
para as primeiras 7.500 toneladas e 120 (cento e vinte) dias após a assinatura da 2ª
Ordem de Fornecimento para as outras 7.500 toneladas.
3) No item 5.1. – Inspeção: entendemos que os custos para a disponibilização dos
meios necessários a execução das inspeções bem como as despesas decorrentes de
Ensaios/Testes laboratoriais correrão por conta do fornecedor, sendo que as
despesas do inspetor correrão por conta da VALEC.
RESPOSTA: Quanto aos custos de inspeção com relação às despesas decorrentes de
ensaios/testes laboratoriais estes correrão por conta do fornecedor, ficando a cargo
da VALEC somente as despesas do inspetor contratado pela VALEC.
4) No item 5.9 – Liberação para embarque: Confirmar que os mesmos supervisores e
fiscais da VALEC encarregados da verificação emitirão o Termo de Liberação de
Inspeção.
RESPOSTA: No mínimo 01 (um) atestado (ou declaração) de capacidade técnica, ou
mais, expedidos(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprovem(m) que a licitante já fabricou e/ou forneceu trilho de aço carbono em uma
quantidade igual ou superior a 5.000( cinco mil) toneladas.
5) Item 10.3.1 – Entendemos que os atestados ou declarações de capacidade técnica
tenham como referência o fabricante, e não a representante, sendo admitidos aqueles
emitidos por clientes ou ex-clientes ou ainda usuários, independente se brasileiros ou
estrangeiros.
RESPOSTA: Os atestados (ou declarações) de capacidade técnica de que trata o item
10.3.1 do Edital, deverão ser documentos expedidos por empresas de direito público
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ou privado devendo ser documentos oficiais de quem os emitiu comprovando a
capacidade técnica.
6) Termo de Referência I-3) Especificação de entrega: Qual a previsão da data para
assinatura, a partir da realização do Pregão?
RESPOSTA: No máximo 30 dias.
7) Termo de Referência I-2) Local de entrega:
a) Confirmar se a VALEC se responsabilizará pelo custo de descarga doa trilhos no
Pátio da FNS em Palmas/TO, sendo a Fornecedora responsável da entrega dos trilhos
até o referido local.
RESPOSTA: O custo será por conta da fornecedora.
b) Confirmar que não haverá período de armazenamento do material no Porto de
Itaqui/MA ou qualquer trecho anterior ao Pátio da FNS por conta do fornecedor, uma
vez que os trilhos devem ser entregues diretamente ao Pátio da FNS em Palmas/TO.
RESPOSTA: Qualquer período e custo de armazenagem até a entrega no Pátio da FNS
será por conta da contratada.
8) Termo de Referência I-3) Especificação de entrega: Confirmar se na eventualidade
da entrega do lote total (15.000 toneladas) a VALEC não irá se opor em receber se
ocorrer 90 dias após a assinatura.
RESPOSTA: Os atestados (ou declarações) de capacidade técnica de que trata o item
10.3.1 do Edital, deverão ser documentos expedidos por empresas de direito público
ou privado devendo ser documentos oficiais de quem os emitiu comprovando a
capacidade técnica.
9) Termo de Referência I-4) Valor estimado: Confirmar a alteração/redução do valor
global para R$ 46.464.300,00 (quarenta e seis milhões, quatrocentos e sessenta e
quatro mil, trezentos reais), e do valor unitário para R$ 3.097.62 (três mil, noventa e
sete reais e sessenta e dois centavos).
RESPOSTA: Sim.
10) Item 5.1 – Inspeção: Entendemos que os custos para disponibilização dos meios
necessários a execução das inspeções bem como as despesas decorrentes de
Ensaios/Testes laboratoriais correrão por conta do Fornecedor, sendo que as
despesas dos Fiscais ou terceiros correrão por conta do Fornecedor, sendo que as
despesas dos Fiscais ou terceiros correrão por conta da VALEC como passagens
aéreas, hospedagem, alimentação e custos com tradução?
RESPOSTA: Não, todas as despesas relativas a ensaios/testes e traduções correrão
por conta da contratada.
11) Item 5.1 – Inspeção: Entendemos que o cronograma de produção assim como os
resultados das verificações, dos ensaios e dos contra-ensaios sob forma de
certificado poderão ser emitidos em inglês e dispensados de tradução juramentada.
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RESPOSTA: Não, apenas português, sendo o caso, com tradução juramentada.
12) Item 5.9-Liberação de embarque: confirmar que os mesmos supervisores e fiscais
ou terceiros da VALEC encarregados da Inspeção emitirão o Termo de Liberação de
Inspeção.
RESPOSTA: Sim.
13) Qual a finalidade da aquisição dos trilhos? Comercialização? Instalação nas linhas
próprias da VALEC?
RESPOSTA: Aplicação na Ferrovia Norte-Sul.
14) Qual a capacidade de carretas que o Pátio de Palmas consegue receber por dia? O
Pátio de Palmas receberá carretas aos sábados e domingos?
RESPOSTA: Até 70 carretas podem ser descarregadas por dia. Sim.
15) O Anexo I – Termo de Referência, item 3, Especificação da entrega, entendemos
que a primeira ordem de fornecimento deve ocorrer 30 dias após a assinatura do
contrato. Após a emissão da ordem de fornecimento, qual será o prazo para entrega
em Palmas?
RESPOSTA: O prazo de entrega de que trata o item 3 do Termo de Referencia deverá
ser dilatado para (noventa) dias após a assinatura da 1ª Ordem de Fornecimento para
as primeiras 7.500 toneladas e 120 (cento e vinte) dias após a assinatura da 1º Ordem
de Fornecimento para as outras 7.500 toneladas.
16) O Anexo I – Termo de Referência, item 3, Especificação da entrega, entendemos
que a segunda ordem de fornecimento deve ocorrer 45 dias após a assinatura do
contrato. Após a emissão da ordem de fornecimento, qual será o prazo para entrega
em Palmas?
RESPOSTA: Ver resposta do item 15.

17) Tendo em vista que o prazo para fabricação de trilhos é da ordem de 30 dias, e
como no Brasil não há fabricação nacional, os trilhos devem ser importados. Isso
implica em 45 dias de transportes e desembaraço alfandegário. O local de entrega é
na obra em Tocantins, o que implica em mais 15 dias de transporte terrestre. Assim,
entendemos que o prazo de 30 dias apresentado no Anexo com as especificações dos
trilhos se refere ao prazo limite para a VALEC dar a ordem de emissão de autorização
de serviço, permanecendo os prazos de entrega dos Editais anteriores, ou seja, 90
dias para o 1º lote e 120 dias para o 2º lote. Nosso entendimento está correto?
RESPOSTA: Ver resposta do item 15.

18) Qual o prazo total, após a assinatura de contrato, para a entrega dos trilhos em
local especificado no Edital, Palmas, Tocantins, Brasil?
RESPOSTA: O prazo de entrega de que trata o item 3 do Termo de Referencia deverá
ser dilatado para 90 (noventa) dias após a assinatura da 1ª Ordem de Fornecimento
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para as primeiras 7.500 toneladas e 120 (cento e vinte) dias após a assinatura da 2ª
Ordem de Fornecimento para as outras 7.500 toneladas.
19) Qual a forma de pagamento dos referidos trilhos? Em edital consta 30 dias após o
recebimento das notas na sede da VALEC. A empresa vencedora do certame poderá
emitir as notas de faturamento imediatamente após o encerramento do certame?
RESPOSTA: O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após a apresentação
dos documentos de cobrança no protocolo geral VALEC, e em conformidade com o
Edital e o Instrumento Contratual parte integrante do instrumento convocatório.

Brasília, 13 de agosto de 2009.

CLEILSON GADELHA QUEIROZ
Gerente de Licitações e Contratos

