RESPOSTA A QUESTIONAMENTOS
Prezados Senhores,
Foi recebido pela Gerência de Licitações e Suprimentos desta CMTU-LD os questionamentos emitidos
via email aos termos do Edital do Pregão Presencial 005/2019-CMTU-LD, abaixo elencado, desta forma
segue a respectiva resposta para conhecimento de todos interessados em participar do pregão cujo
objeto é a permissão de Direito Real de Uso, a título oneroso, de espaços públicos localizados nos
Terminais de Integração do Serviço de Transporte Público Coletivo de bairro e distrital, para
comercialização de alimentos, em conformidade com quantidades, especificações e condições
constantes no Termo de Referência..
Em atendimento ao pedido de esclarecimento, segue questionamento e resposta a todos os
interessados:

ASSUNTO: RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
- Posso participar da licitação como MEI( Depois caso seja contemplado efetuo a troca para micro
empresa, dentro do prazo de 30 dias para começar a operar)
RESPOSTA: O Edital não veda a participação de licitante na condição de MEI – Micro Empreendedor
Individual, entretanto é obrigatório o cumprimento integral dos requisitos das fases de Credenciamento,
Proposta Comercial e Habilitação, assim como as demais empresas, sendo mantidas prerrogativas de
tratamento diferenciado às microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme Lei Complementar
123/2006.

- Os quiosques vão ser entregues reformados, prontos para o uso ?
RESPOSTA: Consta no Edital (DAS OBRIGAÇÕES DA PERMISSIONÁRIA) conforme: “II. Fazer às
suas expensas e mediante prévia autorização, a construção e implantação do quiosque
conforme o projeto arquitetônico anexo e as adequações necessárias no local da instalação do
ponto comercial, em conformidade com as especificações técnicas constantes do presente
edital;”
- Posso determinar meu próprio horário de funcionamento ?
RESPOSTA: Os terminais de Integração de bairros operam das 05h30min às 00h30min, em relação ao
horário de funcionamento dos quiosques fica a critério da estratégia comercial da Permissionária.
- O Anexo 4 deve ser preenchido depois de concluída a licitação?
RESPOSTA: O Anexo IV do Edital trata-se de minuta do Termo de Permissão de Uso, e será
preenchido pela CMTU-LD logo após homologação do certame licitatório, com os dados das empresas
vencedoras.

- No caso da presente licitação, devo considerar apenas o valor do aluguel do espaço ( Ex.: item 1
valor mensal : R$ 1.500,00
valor total R$ 45.000,00 )
RESPOSTA: O licitante interessado deverá apresentar proposta comercial indicando o local, valor
mensal e total a ser pago pela Permissão de Uso, devendo estar ciente que o valor refere-se
exclusivamente ao valor da permissão. Demais custos envolvidos na própria natureza comercial serão
de única e exclusiva responsabilidade da Permissionária.
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_ Devo colocar minha proposta final ou no dia do pregão posso alterar o valor?
RESPOSTA: A modalidade Pregão permite ao licitante ofertar lances durante a sessão pública, portanto
caberá ao próprio licitante optar em apresentar sua proposta final ou aumentar o valor de sua propostas
durante a fase de lances verbais.

Londrina, 07 de maio de 2019.

Aléx José Luciano
Gerência Operacional de Transportes

Flávio Toshio Hatanaka
Gerência de Licitações e Suprimentos
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