
NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 03

CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL N  o   20130007/SEINFRA/CCC  

OBJETO: LICITAÇÃO  DO  TIPO  MENOR  PREÇO  PARA  FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE USINAS TERMELÉTRICAS (UTE) 
PARA  SUPRIMENTO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA  PARA  TUNELADORAS  DA  LINHA 
LESTE.

A Secretaria da Infraestrutura – SEINFRA, através da Comissão Central de Concorrências 
- CCC, apresenta as respostas ao questionamento de licitante, cujo teor transcrevemos 
abaixo:

PERGUNTA Nº 1. 
Estamos entendendo que a Alíquota de 0% informada para o COFINS no “ANEXO K – 
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS” não está 
de acordo com o disposto no acórdão nº2369/2011 TCU, o valor correto para o COFINS 
seria  de  3%.  Favor  confirmar  se  nosso  entendimento  está  correto,  caso  não  esteja, 
gentileza informar qual alíquota deve ser considerada.

RESPOSTA Nº 1: 
O presente questionamento já foi respondido através do Adendo Nº 02.

PERGUNTA Nº 2: 
Estamos  entendendo  que  a  Alíquota  de  3%  informada  para  o  ISS  no  “ANEXO  K  – 
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS” não está 
de acordo com o disposto no acórdão nº2369/2011 TCU, o valor correto para o ISS seria 
de 0%. Favor confirmar se nosso entendimento está correto, caso não esteja, gentileza 
informar qual alíquota deve ser considerada.

RESPOSTA Nº 2: 
O presente questionamento já foi respondido através do Adendo Nº 02.

PERGUNTA Nº 3: 
Tendo  em vista  que  no  ANEXO  C  do  EDITAL  Nº  20130007/SEINFRA/CCC existe  a 
separação  de  Materiais/Equipamentos  e  Serviços,  entendemos  que  deveremos 
apresentar duas planilhas de BDI. Favor confirmar se o nosso entendimento está correto, 
caso nosso entendimento esteja correto solicitamos o envio do modelo da planilha de BDI 
para Serviços.
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RESPOSTA Nº 3: 
A Planilha de BDI disposta no Anexo K é apenas um modelo do que foi adotado pelo 
Governo do Estado na presente licitação. Sendo assim, a Licitante deverá apresentar BDI 
próprio. 

PERGUNTA Nº 4: 
Favor nos enviar o documento Usina de Geração – Planta Baixa, Cortes e Detalhes – R1, 
mencionado no item 2.4 do EDITAL Nº 20130007/SEINFRA/CCCANEXO B -  ET_UTE 
Tuneladora_R1, pois o documento enviado encontra-se na revisão 0.

RESPOSTA Nº 4:  No carimbo do desenho (SALA ELETRICA - CORTES E DETALHES 
REV1) onde se lê “REV. 0”, leia-se “REV. 1”.

PERGUNTA Nº  5: Favor  informar  se  a  Planilha  de  Composição  de  Preços  Unitários 
informada no item 9.2.3 do EDITAL Nº 20130007/SEINFRA/CCC, poderá ser enviada em 
formulário da Proponente. Caso não possa, gentileza encaminhar formulário padrão da 
SEINFRA.

RESPOSTA Nº 5: 
O  formulário  padrão  da  SEINFRA  é  aquele  que  está  disposto  no  site 
http://www.seinfra.ce.gov.br/index.php/tabela-de-custos

PERGUNTA Nº 6: 
Favor esclarecer se, conforme o item 3.1.36 do ANEXO B - ET_UTE Tuneladora_R1, será 
necessário o fornecimento de peças sobressalentes para os equipamentos citados no 
item 3.1.5 deste mesmo anexo. Caso seja necessário o fornecimento, favor informar em 
qual item do Anexo C - Planilha de Orçamento Básico_R10, deveremos considerar os 
valores referentes às peças sobressalentes.

RESPOSTA Nº 6: Os sobressalentes devem ser considerados para 02 (dois) anos de 
operação,  conforme  item  4.9.5  da  Especificação  Técnica  e  os  valores  devem  ser 
considerados no Item 2.1.1 do Anexo C – Planilha Orçamento Básico_R10.

PERGUNTA Nº 7: 
Estamos  entendendo que não será necessário  o  envio  da proposta  técnica conforme 
citado no item 4.2 do ANEXO B - ET_UTE Tuneladora_R1. Favor confirmar se o nosso 
entendimento  está  correto,  caso  nosso  entendimento  não  esteja  correto,  gentileza 
informar o conteúdo de apresentação da proposta técnica.
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RESPOSTA Nº 7: 
Deverá ser apresentada como informações complementares  à Proposta Comercial. Os 
esclarecimentos para elaboração das Informações Técnicas estão no item 4.2 do edital. 
Com relação ao termo Proposta Técnica, ler o Adendo Nº 03.

PERGUNTA Nº 8: 
Estamos entendendo que o Sistema de Controle de Fluxo de Veículos das Fábricas de 
Anéis  tem um sistema de Controle  e  Supervisão próprio  e  que o  fornecimento  deste 
sistema não faz parte deste escopo de fornecimento. Entendemos ainda que o serviço 
listado no item “3.1.22. Serviço de Integração do Centro de Controle Operacional com 
Controle  de  Fluxo  de  Veículos  das  Fábricas  de  Anéis”  do  documento 
“186684_20134301239_ANEXO  B  -  ET_UTE  Tuneladora_R1”  se  restringe  apenas  a 
apresentação  das  variáveis  disponibilizadas  pelo  Sistema  de  Controle  do  Fluxo  de 
Veículos através do protocolo Ethernet TCP/IP no Sistema de Supervisão do Centro de 
Controle Operacional. Favor confirmar se nosso entendimento está correto.

RESPOSTA Nº 8: 
O desenvolvimento de sistemas externos descritos nos itens 3.1.22 a 3.1.31 não faz parte 
do escopo. Faz parte do escopo a  integração destes Sistemas ao Centro de Controle, 
onde  devem  ser  consideradas  as  soluções  de  comunicação  em  protocolo  Ethernet 
TCP/IP,  apresentação  e  histórico  de  variáveis  disponibilizadas  pelo  Sistema  no 
Supervisório previsto no escopo de fornecimento do CONTRATADO.

PERGUNTA Nº 9: 
Estamos entendendo que o fornecedor do Sistema de Controle de Fluxo de Veículos das 
Fábricas de Anéis irá fornecer um mapa de memória de entrada e saída. Favor confirmar 
se nosso entendimento está correto.

RESPOSTA Nº 9: Sim, serão fornecidos mapas de memórias,  endereço IP,   lista  de 
entradas e saídas e demais informações necessárias à integração.

PERGUNTA Nº 10: 
Estamos entendendo que o “Controle do Buffer (armazenagem) de anéis em fábrica e/ou 
shaft”  tem um sistema de Controle  e  Supervisão próprio  e  que o fornecimento  deste 
sistema não faz parte deste escopo de fornecimento. Entendemos ainda que o serviço 
listado no item “3.1.23. Serviço de Integração do Centro de Controle Operacional com 
Controle  do  Buffer  (armazenagem)  de  anéis  em  fábrica  e/ou  shaft”  do  documento 
“186684_20134301239_ANEXO  B  -  ET_UTE  Tuneladora_R1”  se  restringe  apenas  a 
apresentação das variáveis disponibilizadas pelo Sistema Existente através do protocolo 
Ethernet TCP/IP no Sistema de Supervisão do Centro de Controle Operacional.  Favor 
confirmar se nosso entendimento está correto.
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RESPOSTA Nº 10: 
O desenvolvimento de sistemas externos descritos nos itens 3.1.22 a 3.1.31 não faz parte 
do escopo. Faz parte do escopo a  integração destes Sistemas ao Centro de Controle, 
onde  devem  ser  consideradas  as  soluções  de  comunicação  em  protocolo  Ethernet 
TCP/IP,  apresentação  e  histórico  de  variáveis  disponibilizadas  pelo  Sistema  no 
Supervisório previsto no escopo de fornecimento do CONTRATADO.

PERGUNTA Nº 11: 
Estamos entendendo que o fornecedor do “Controle do Buffer (armazenagem) de anéis 
em fábrica  e/ou  shaft”  irá  fornecer  um mapa de memória  de  entrada  e  saída.  Favor 
confirmar se nosso entendimento está correto.

RESPOSTA Nº 11: 
Sim, serão fornecidos mapas de memórias, endereço IP,   lista de entradas e saídas e 
demais informações necessárias à integração.

PERGUNTA Nº 12: 
Estamos entendendo que o “Controle de Abastecimento de Água para escavação” tem 
um sistema de Controle e Supervisão próprio e que o fornecimento deste sistema não faz 
parte deste escopo de fornecimento.  Entendemos ainda que o serviço listado no item 
“3.1.24.  Serviço  de  Integração  do  Centro  de  Controle  Operacional  com  Controle  de 
Abastecimento de Água para escavação” do documento “186684_20134301239_ANEXO 
B  -  ET_UTE  Tuneladora_R1”  se  restringe  apenas  a  apresentação  das  variáveis 
disponibilizadas pelo Sistema Existente através do protocolo Ethernet TCP/IP no Sistema 
de  Supervisão  do  Centro  de  Controle  Operacional.  Favor  confirmar  se  nosso 
entendimento está correto.

RESPOSTA Nº 12: 
O desenvolvimento de sistemas externos descritos nos itens 3.1.22 a 3.1.31 não faz parte 
do escopo. Faz parte do escopo a  integração destes Sistemas ao Centro de Controle, 
onde  devem  ser  consideradas  as  soluções  de  comunicação  em  protocolo  Ethernet 
TCP/IP,  apresentação  e  histórico  de  variáveis  disponibilizadas  pelo  Sistema  no 
Supervisório previsto no escopo de fornecimento do CONTRATADO.

PERGUNTA Nº 13: 
Estamos  entendendo que o  fornecedor  do “Controle  de Abastecimento  de Água para 
escavação” irá fornecer um mapa de memória de entrada e saída. Favor confirmar se 
nosso entendimento está correto.

RESPOSTA Nº 13: 
Sim, serão fornecidos mapas de memórias, endereço IP,   lista de entradas e saídas e 
demais informações necessárias à integração. 
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PERGUNTA Nº 14: 
Estamos  entendendo que  o  “Controle  de  Drenagem dos  Tuneis”  tem um sistema de 
Controle e Supervisão próprio e que o fornecimento deste sistema não faz parte deste 
escopo de fornecimento. Entendemos ainda que o serviço listado no item “3.1.25. Serviço 
de Integração do Centro de Controle Operacional com Controle de Drenagem dos Tuneis” 
do documento “186684_20134301239_ANEXO B - ET_UTE Tuneladora_R1” se restringe 
apenas a apresentação das variáveis disponibilizadas pelo Sistema Existente através do 
protocolo Ethernet TCP/IP no Sistema de Supervisão do Centro de Controle Operacional. 
Favor confirmar se nosso entendimento está correto.

RESPOSTA Nº 14: 
O desenvolvimento de sistemas externos descritos nos itens 3.1.22 a 3.1.31 não faz parte 
do escopo. Faz parte do escopo a  integração destes Sistemas ao Centro de Controle, 
onde  devem  ser  consideradas  as  soluções  de  comunicação  em  protocolo  Ethernet 
TCP/IP,  apresentação  e  histórico  de  variáveis  disponibilizadas  pelo  Sistema  no 
Supervisório previsto no escopo de fornecimento do CONTRATADO.

PERGUNTA Nº 15: 
Estamos  entendendo  que  o  fornecedor  do  “Controle  de  Drenagem  dos  Tuneis”  irá 
fornecer  um  mapa  de  memória  de  entrada  e  saída.  Favor  confirmar  se  nosso 
entendimento está correto.

RESPOSTA Nº 15: 
Sim, serão fornecidos mapas de memórias, endereço IP,   lista de entradas e saídas e 
demais informações necessárias à integração.

PERGUNTA Nº 16: 
Estamos entendendo que o “Controle do Fluxo de Veículos de Bota-fora” tem um sistema 
de Controle e Supervisão próprio e que o fornecimento deste sistema não faz parte deste 
escopo de fornecimento. Entendemos ainda que o serviço listado no item “3.1.26. Serviço 
de Integração do Centro de Controle Operacional com Controle do Fluxo de Veículos de 
Bota-fora” do documento “186684_20134301239_ANEXO B - ET_UTE Tuneladora_R1” 
se restringe apenas a apresentação das variáveis disponibilizadas pelo Sistema Existente 
através do protocolo Ethernet TCP/IP no Sistema de Supervisão do Centro de Controle 
Operacional. Favor confirmar se nosso entendimento está correto.

RESPOSTA Nº 16: 
O desenvolvimento de sistemas externos descritos nos itens 3.1.22 a 3.1.31 não faz parte 
do escopo. Faz parte do escopo a  integração destes Sistemas ao Centro de Controle, 
onde  devem  ser  consideradas  as  soluções  de  comunicação  em  protocolo  Ethernet 
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TCP/IP,  apresentação  e  histórico  de  variáveis  disponibilizadas  pelo  Sistema  no 
Supervisório previsto no escopo de fornecimento do CONTRATADO.

PERGUNTA Nº 17: 
Estamos entendendo que o fornecedor do “Controle do Fluxo de Veículos de Bota-fora” 
irá  fornecer  um  mapa  de  memória  de  entrada  e  saída.  Favor  confirmar  se  nosso 
entendimento está correto.

RESPOSTA Nº 17: 
Sim, serão fornecidos mapas de memórias, endereço IP,   lista de entradas e saídas e 
demais informações necessárias à integração.

PERGUNTA Nº 18: 
Estamos entendendo que o “Sistema de Controle e Gerenciamento do Solo e Edificações” 
tem um sistema de Controle e Supervisão próprio e que o fornecimento deste sistema não 
faz parte deste escopo de fornecimento. Entendemos ainda que o serviço listado no item 
“3.1.27.  Serviço  de  Integração  do  Centro  de  Controle  Operacional  com  Sistema  de 
Controle  e  Gerenciamento  do  Solo  e  Edificações”  do  documento 
“186684_20134301239_ANEXO  B  -  ET_UTE  Tuneladora_R1”  se  restringe  apenas  a 
apresentação das variáveis disponibilizadas pelo Sistema Existente através do protocolo 
Ethernet TCP/IP no Sistema de Supervisão do Centro de Controle Operacional.  Favor 
confirmar se nosso entendimento está correto.

RESPOSTA Nº 18: 
O desenvolvimento de sistemas externos descritos nos itens 3.1.22 a 3.1.31 não faz parte 
do escopo. Faz parte do escopo a  integração destes Sistemas ao Centro de Controle, 
onde  devem  ser  consideradas  as  soluções  de  comunicação  em  protocolo  Ethernet 
TCP/IP,  apresentação  e  histórico  de  variáveis  disponibilizadas  pelo  Sistema  no 
Supervisório previsto no escopo de fornecimento do CONTRATADO.

PERGUNTA Nº 19: 
Estamos entendendo que o fornecedor do “Sistema de Controle e Gerenciamento do Solo 
e Edificações” irá fornecer um mapa de memória de entrada e saída. Favor confirmar se 
nosso entendimento está correto.

RESPOSTA Nº 19: 
Sim, serão fornecidos mapas de memórias, endereço IP,   lista de entradas e saídas e 
demais informações necessárias à integração.

PERGUNTA Nº 20: 
Estamos entendendo que o “Sistema de Direcionamento (Guidance System) e demais 
Utilidades  dos  TBMs”  tem  um  sistema  de  Controle  e  Supervisão  próprio  e  que  o 
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fornecimento deste sistema não faz parte deste escopo de fornecimento.  Entendemos 
ainda que o serviço listado no item “3.1.28. Serviço de Integração do Centro de Controle 
Operacional com Sistema de Direcionamento (Guidance System) e demais Utilidades dos 
TBMs” do documento “186684_20134301239_ANEXO B - ET_UTE Tuneladora_R1” se 
restringe apenas a apresentação das variáveis disponibilizadas pelo Sistema Existente 
através do protocolo Ethernet TCP/IP no Sistema de Supervisão do Centro de Controle 
Operacional. Favor confirmar se nosso entendimento está correto.

RESPOSTA Nº 20: 
O desenvolvimento de sistemas externos descritos nos itens 3.1.22 a 3.1.31 não faz parte 
do escopo. Faz parte do escopo a  integração destes Sistemas ao Centro de Controle, 
onde  devem  ser  consideradas  as  soluções  de  comunicação  em  protocolo  Ethernet 
TCP/IP,  apresentação  e  histórico  de  variáveis  disponibilizadas  pelo  Sistema  no 
Supervisório previsto no escopo de fornecimento do CONTRATADO.

PERGUNTA Nº 21: 
Estamos entendendo que o “Sistema de Supervisão das Correias Transportadoras” tem 
um sistema de Controle e Supervisão próprio e que o fornecimento deste sistema não faz 
parte deste escopo de fornecimento.  Entendemos ainda que o serviço listado no item 
“3.1.29.  Serviço  de  Integração  do  Centro  de  Controle  Operacional  com  Sistema  de 
Supervisão  das  Correias  Transportadoras”  do  documento 
“186684_20134301239_ANEXO  B  -  ET_UTE  Tuneladora_R1”  se  restringe  apenas  a 
apresentação das variáveis disponibilizadas pelo Sistema Existente através do protocolo 
Ethernet TCP/IP no Sistema de Supervisão do Centro de Controle Operacional.  Favor 
confirmar se nosso entendimento está correto.

RESPOSTA Nº 21: 
O desenvolvimento de sistemas externos descritos nos itens 3.1.22 a 3.1.31 não faz parte 
do escopo. Faz parte do escopo a  integração destes Sistemas ao Centro de Controle, 
onde  devem  ser  consideradas  as  soluções  de  comunicação  em  protocolo  Ethernet 
TCP/IP,  apresentação  e  histórico  de  variáveis  disponibilizadas  pelo  Sistema  no 
Supervisório previsto no escopo de fornecimento do CONTRATADO.

PERGUNTA Nº 22: 
Estamos entendendo que o “Sistema de Controle de Detecção de Gases dos Túneis” tem 
um sistema de Controle e Supervisão próprio e que o fornecimento deste sistema não faz 
parte deste escopo de fornecimento.  Entendemos ainda que o serviço listado no item 
“3.1.31.  Serviço  de  Integração  do  Centro  de  Controle  Operacional  com  Sistema  de 
Controle  de  Detecção  de  Gases  dos  Túneis”  do  documento 
“186684_20134301239_ANEXO  B  -  ET_UTE  Tuneladora_R1”  se  restringe  apenas  a 
apresentação das variáveis disponibilizadas pelo Sistema Existente através do protocolo 
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Ethernet TCP/IP no Sistema de Supervisão do Centro de Controle Operacional.  Favor 
confirmar se nosso entendimento está correto.

RESPOSTA Nº 22: 
O desenvolvimento de sistemas externos descritos nos itens 3.1.22 a 3.1.31 não faz parte 
do escopo. Faz parte do escopo a  integração destes Sistemas ao Centro de Controle, 
onde  devem  ser  consideradas  as  soluções  de  comunicação  em  protocolo  Ethernet 
TCP/IP,   apresentação  e  histórico  de  variáveis  disponibilizadas  pelo  Sistema  ao 
Supervisório previsto no escopo de fornecimento do CONTRATADO.

PERGUNTA Nº 23: 
Estamos  entendendo  que  todos  os  itens  a  serem  fornecidos  pelo  Contratante  se 
restringem aos listados no “ANEXO C - PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO”. Favor 
confirmar se nosso entendimento está correto.

RESPOSTA Nº 23: 
Conforme  Especificações  Técnicas,  as  UTE’s  devem  ser  entendidas  como  unidades 
operacionais completas. Portanto, todos os componentes necessários a perfeita operação 
dos equipamentos e sistemas, conforme descrito nas Especificações Técnicas, devem ser 
considerados como já inclusos nos itens da planilha orçamentária.
 
PERGUNTA Nº 24: 
Estamos entendendo que o Centro de Controle Operacional irá interagir com os sistemas 
listados  nos itens 3.1.21,  3.1.22,  3.1.23,  3.1.24,  3.1.25,  3.1.26,  3.1.27,  3.1.28,  3.1.29, 
3.1.30 e 3.1.31 através da rede Ethernet TCP/IP e que o CLP a ser instalado no CCO 
NÃO irá executar nenhuma lógica de intertravamento e controle dos sistemas listados. 
Favor confirmar se nosso entendimento está correto.

RESPOSTA Nº 24: 
Para os Sistemas a serem integrados ao Centro de Controle Operacional, itens 3.1.22 a 
3.1.31  da  Especificação  Técnicas  não  deverá  ser  implementado  nenhuma  lógica  de 
intertravamento e controle, apenas apresentação e histórico de variáveis.
Para  o  item  3.1.21  deve  ser  considerado  o  Monitoramento  e  Controle  da  Planta  de 
Geração  de  Energia  Elétrica,  devendo  ser  previstos  todas  as  lógicas  de  de 
intertravamento e controle inerente ao Sistema.
O  CLP  a  ser  instalado  no  CCO  deve  ser  considerado  como  elemento  de  rede  na 
integração e para aquisição de dados das Utilidades da Usina.

PERGUNTA Nº 25: 
Estamos entendendo que a quantidade de entradas e saídas digitais apresentadas nos 
itens 6.1.9 e 6.1.10 do documento “ANEXO C - PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO” 
representam as quantidades totais necessárias para desenvolvimento do projeto. Favor 
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confirmar  se  nosso  entendimento  está  correto.  Caso  nosso  entendimento  não  esteja 
correto, gentileza informar a quantidade correta.

RESPOSTA Nº 25: 
Os  equipamentos  da  UTE  previstos  no  grupo  2  do  Anexo  C,  devem  ser  fornecidos 
completos com seus respectivos Sistemas de Controle e Aquisição de Dados, descritos 
nas Especificações Técnicas.
Os itens 6.1.9 e 6.1.10 devem ser considerados para Controle e Aquisição de Dados para 
as utilidades da Usina (Iluminação, Segurança, Status de Disjuntores, Comandos, etc..) e 
na integração com os demais sistemas, quando necessário. 

EM, 27/05/2013

A COMISSÃO
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