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CONCORRÊNCIA Nº 08/2016– CPL/PMSL
TIPO: MENOR PREÇO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 050 -6785/2016
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES – SMTT
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para execução dos serviços de manutenção
preventiva e corretiva e operação de equipamentos de fiscalização de trânsito e sistemas integrados de
gerenciamento e controle de informações de trânsito, para emissão de notificações da autuação de
infração e notificações de imposição de penalidade, contagem volumétrica classificada, dados estatísticos e
registro de inventário referente a controle das desobediências às regulamentações e regras de trânsito em
locais com controle operacional ao longo das vias, de acordo com os procedimentos e as especificações
técnicas anexas ao projeto básico, anexo I do edital.
DATA DA LICITAÇÃO: 23/09/2016

HORÁRIO: 09:30 horas.

LOCALDE AQUISIÇÃO DO EDITAL, PROTOCOLO (ESCLARECIMENTOS, PROVIDÊNCIAS OU
IMPUGNAÇÕES) E REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Central Permanente de Licitação, situada na Avenida
Jerônimo de Albuquerque, nº 06, quadra 16, Ed. Nena Cardoso – Vinhais – CEP 65.074-199 – São Luís/MA.
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CONCORRÊNCIA Nº 08/2016– CPL/PMSL
A - CONSIDERAÇÕES GERAIS
1- PREÂMBULO
A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, instituída pela Lei Municipal nº. 4.537 de 14 de
novembro de 2005, alterada pela Lei 4.804/2007, regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 25.925, de 17
de janeiro de 2006, por meio de sua Comissão de Licitação, torna público que receberá os Documentos de
Habilitação e as Propostas de Preços, em sessão pública, para o objeto desta CONCORRÊNCIA, do
tipo MENOR PREÇO, sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA, originada do Processo Administrativo
nº. 050 - 6785/2016, de interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE SMTT, mediante as condições estabelecidas neste Edital, que se subordina às normas gerais da Lei nº.
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei
complementar n.º 147/2014, sem exclusão de outras aplicadas à espécie.
O Edital poderá ser obtido ou consultado na Central Permanente de Licitação, em dias úteis, de segunda a
quinta, das 13:00 às 18:00 horas, e sexta-feira, das 08:00 às 13:00 horas. No primeiro caso, ser-lhe-á
fornecido mediante a entrega de 02 (duas) resmas de papel tamanho A4, 210 x 267 mm, 75 g/m², ultra
branco, junto ao setor de venda de editais, referente ao custo de reprodução do edital.Bem como, no site
http://www.saoluis.ma.gov.br/, da Prefeitura de São Luís.
2 - LOCAL E DATA
A licitação realizar-se-á no local, na data e hora indicadas no Aviso de Licitação, perante a CENTRAL
PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, com a entrega e recebimento das Documentações e Propostas.
LOCAL: CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, situada na Avenida Jerônimo de Albuquerque,
nº 06, quadra 16, Ed. Nena Cardoso – Vinhais – CEP 65.074-199 – São Luís/MA.
DATA: 23/09/2016
HORA: 09:30 horas
É vedado à CPL receber propostas além do horário acima descrito ou fora do local determinado.
3. - OBJETO DA LICITAÇÃO
3.1. Contratação de pessoa jurídica especializada para execução dos serviços de manutenção preventiva e
corretiva e operação de equipamentos de fiscalização de trânsito e sistemas integrados de gerenciamento e
controle de informações de trânsito, para emissão de notificações da autuação de infração e notificações de
imposição de penalidade, contagem volumétrica classificada, dados estatísticos e registro de inventário
referente a controle das desobediências às regulamentações e regras de trânsito em locais com controle
operacional ao longo das vias, de acordo com os procedimentos e as especificações técnicas anexas ao
projeto básico, anexo I do edital.
.
3.2. O valor máximo para execução dos serviços objeto desta licitação é de R$ 10.510.095,00 (dez
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milhões quinhentos e dez mil e noventa e cinco reais).
4 - CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS.
Na execução dos serviços objeto do presente Edital deverá ser obedecido o Projeto Básico de Engenharia
aprovado pela SMTT e as demais especificações e normas técnicas vigentes na SMTT, normas técnicas da
ABNT, aquelas complementares e particulares pertinentes ao Projeto Básico, ao especificado nos ANEXOS I
e observadas ainda as instruções, recomendações e determinações da Fiscalização e, quando houver, da
Supervisão e dos órgãos ambientais.
5 - FONTES DE RECURSOS
As despesas decorrentes dos serviços contratados com base na presente licitação correrão pela seguinte
dotação orçamentária:
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos:

2678202282146
339039
100

6- PRAZOS
6.1. Para assinar o contrato: O licitante vencedor deveráassinar contrato e retirar o respectivo
instrumento contratual dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da notificação feita pela
SMTT. A Administração promoverá no prazo legal a publicação do extrato contratual no Diário Oficial da
União e no Diário Oficial do Município.
6.2. Para início: O prazo inicial de 30 (trinta) dias corridos após assinatura do Contrato destina-se a
tomada de providências preliminares por parte da Contratada, conforme item 20 do Projeto Básico.
6.3. Para informação da SMTT: No prazo de 10 (dez) dias corridos contados da emissão da primeira
Ordem de Serviço, a SMTT informará sobre a localização e disponibilizará os equipamentos que receberão o
software no CAV.
6.4. Prestação dos serviços: O prazo para prestação dos serviços será de 12 (doze) meses, conforme
item 20 do Projeto Básico.
B - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
7 - FORMA
Poderão participar desta licitação quaisquer interessados que comprovem possuir os requisitos mínimos de
qualificação exigidos no item 12(Documentos de Habilitação) e que tenha especificado como objetivo social
da empresa, expresso no Estatuto ou Contrato Social, atividade de serviços compatíveis com o objeto do
edital. A participação na presente licitação se efetivará mediante a apresentação, na data, hora e local
expressamente indicado no Aviso de Licitação, e no item 2, deste edital, da Documentação e da Proposta
de Preços, endereçadas à CPL- Central Permanente de Licitação.
7.1 - Poderá participar da presente licitação toda e qualquer empresa que satisfaça plenamente todas as
condições do presente Edital e seus anexos.
7.2 - A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os termos, cláusulas e
condições deste Edital e de seus anexos, observado o disposto no parágrafo 3°, do art. 41, da Lei nº
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8.666/93, e suas alterações posteriores.
7.3. Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação, além dos elencados no art. 9 ° da Lei
8.666/93:
7.3.1. Autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica.
7.3.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado.
7.3.3. Empresas que estejam suspensas temporariamente de participar em licitações e impedidas do
direito de contratar com órgãos da Administração direta e indireta do Município ou tenham sido
declaradas inidôneas pela Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.
7.3.4. Empresas cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros do conselho consultivo,
deliberativo ou administrativo ou sócio sejam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo
comissionado no Município.
7.3.5. Empresas apresentadas em consórcio ou por outras formas.
7.3.6. Empresas que estiverem sob falência, concordata, dissolução, liquidação ou tenha sido suspensa
de licitar ou declarada inidônea para licitar com qualquer órgão ou entidade da administração pública, de
qualquer dos poderes da União.
7.3.7. Pessoa natural ou jurídica que tenha sido indicada, nesta mesma licitação como subcontratada de
outra licitante.
8 - AMOSTRAS E DEMONSTRAÇÕES
8.1. A licitante provisoriamente vencedora do certame deverá providenciar a amostra e demonstração
dos equipamentos nos termos do item 16.1 do Projeto Básico.
9 - VISITA AO CAMPO E AMOSTRAS E DEMONSTRAÇÕES
9.1. A licitante poderá realizar visita técnica nos locais em que serão realizados os serviços.
10 - CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DO EDITAL
10.1 - O licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições, quadros, projetos,
documentos-padrão, exigências, decretos, normas e especificações citados neste Edital e em seu(s)
anexo(s). Toda a documentação relativa a esta licitação poderá ser consultada e/ou adquirida pelo licitante
junto a Central Permanente de Licitação.
10.2 - Os interessados poderão solicitar até o 2º (segundo) dia anterior a data de entrega dos envelopes
de Documentação e Proposta de Preços, quaisquer esclarecimentos e informações, através de comunicação
a CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, através de cartas registradas, email:licitacao.cpl@saoluis.ma.gov.brou protocolizadas, fac-símile (fax), no endereço da Central Permanente
de Licitação – CPL, indicado no item 2 deste Edital e no “Aviso de Licitação”. A CPL responderá por escrito,
pelas mesmas vias, antes da data de entrega das propostas. A falta de respostas da CPL aos
questionamentos ou o atraso em sua divulgação poderão acarretar o adiamento da data da entrega das
propostas a fim de manter a isonomia entre os interessados.
4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Concorrência nº 08/2016
=====================================================================================
10.3 - Deficiências no atendimento aos requisitos para apresentação da Documentação de Habilitação e
Propostas de Preços correrão por conta e risco do licitante. Documentação de Habilitação e Propostas de
Preços que não atenderem aos requisitos dos documentos integrantes do Edital e seu(s) anexo(s)
implicarão na inabilitação ou desclassificação do licitante.
10.4 - Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a CPL poderá, por qualquer
motivo, por sua iniciativa ou em conseqüência de respostas fornecidas a solicitações de esclarecimentos,
modificarem os referidos documentos mediante a emissão de uma errata, que será publicada no Diário
Oficial da União e no Diário Oficial do Município.
10.5 - Visando permitir aos licitantes prazos razoáveis para levarem em conta a errata na preparação da
Documentação e Proposta(s) de Preços, a CPL poderá prorrogar a entrega das mesmas, pelo prazo que, na
forma da Lei, exceto quando inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas
(Documentação e Preço).
10.6 - Impugnação do Edital
10.6.1 – A impugnação dos termos do edital se efetivará em conformidade com o Art. 41 da Lei
8.666/93. Poderáser enviada para o e-mail:licitacao.cpl@saoluis.ma.gov.brou ser protocolizada, de
segunda a quinta-feira das 13:00 as 18:00 horas, e sexta-feira, das 8:00 as 13:00 horas no Protocolo
Geral da Central de Licitação,na Avenida Jerônimo de Albuquerque, nº 06, quadra 16, Ed. Nena Cardoso
– Vinhais – CEP 65.074-199 – São Luís/MA, nos seguintes prazos:
a) por qualquer cidadão, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de
habilitação;
b) pela licitante, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação.
10.6.2 – A Central Permanente de Licitação, na qualidade de órgão julgador do certame licitatório e no
exercício de sua função decisória, deliberará a respeito.
10.6.3 – A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta licitação
até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
10.6 4 – A decisão do julgamento da impugnação administrativamente será disponibilizada e sua cópia
integral poderá ser obtida junto a Central Permanente de Licitação – CPL.
C - PREPARAÇÃO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS
11 - INSTRUÇÕES GERAIS
11.1 - Os licitantes deverão apresentar um envelope para a documentação de habilitação e, um envelope da
proposta de preços, no dia, hora e local citados no preâmbulo deste edital, em envelopes lacrados em cuja
parte externa, além da razão social, estejam escritos:
ENVELOPE “N.º01” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CONCORRÊNCIA Nº 08/2016
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO DA LICITANTE:
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ENVELOPE “N.º02” – PROPOSTA DE PREÇOS.
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CONCORRÊNCIA Nº 08/2016
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO DA LICITANTE:
11.2 - A Documentação de Habilitação deverá ser apresentada em 01 (uma) via, em um único
envelope, fechado, denominado Envelope 1. Deverá ser endereçado a Central Permanente de Licitação,
indicando clara e visivelmente, o nome da licitante, o número do envelope, a titulação do seu conteúdo
(DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO), o número do Edital, o objeto da licitação e o número do Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ. Essa via deverá ser, obrigatoriamente, em original, por qualquer
processo de cópia autenticada.
11.3 - As Propostas de Preços deverão ser apresentada em 01 (uma) via, digitada em linguagem clara e
objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, em envelope fechado, denominado Envelope 2, e endereçadas
a Central Permanente de Licitação, indicando clara e visivelmente o nome da licitante, o número do
envelope, a titulação do seu conteúdo (PROPOSTA DE PREÇOS), o número do Edital, o objeto da licitação e
o número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.
11.4 - As empresas licitantes que quiserem se fazer representar nesta licitação, além dos envelopes,
deverão apresentar junto à CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO, credencial de seu representante com a
respectiva qualificação civil, que tanto poderá ser procuração passada por instrumento público, como Carta
Credencial, com firma reconhecida pelo representante legal da Empresa, nos termos do modelo do ANEXO
V deste Edital. O signatário da Credencial deverá comprovar a condição de responsável pela empresa.
a) O instrumento de credenciamento deverá estar acompanhado de cópia do Ato Constitutivo ou
Contrato Social da Empresa, que identifiquem seus sócios e estejam expressos seus poderes para
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
b) É facultada ao licitante a apresentação do credenciamento de que trata o subitem 11.4. A falta
da apresentação desse documento somente impedirá que o representante do licitante se manifeste
ou responda pelo mesmo durante o processo licitatório.
c) O licitante que comparecer representado por seu sócio ou dirigente, fica dispensado do
credenciamento de que trata o subitem 11.4, devendo comprovar esta qualidade através do
Contrato Social, Estatuto ou documento pertinente.
d) Nenhuma pessoa física poderá representar mais de um licitante.
e) Os credenciados deverão apresentar Declaração, em separado dos envelopes, de
enquadramento no art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006 cumulado com a Lei Municipal nº.
4.830/2007, no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme modelo
constate do Anexo III deste Edital.
11.5 - Não serão consideradas propostas apresentadas por via postal, Internet ou fac-símile.
11.6 – A inversão dos documentos no interior dos envelopes, ou seja, a colocação da PROPOSTA DE
PREÇOS no envelope dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, ou vice-versa, acarretará a exclusão sumária da
licitante no certame.
12 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE 1)
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12.1 - Habilitação Jurídica
12.1.2 - Registro Comercial, no caso de Empresa Individual;
12.1.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas suas
alterações, devidamente registradas na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus atuais
administradores;
12.1.4 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da
diretoria em exercício e do contrato social registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas;
12.1.5 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País e, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
12.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista
12.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF.
12.2.2 - Prova de inscrição no cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo ao domicilio
ou sede da licitante, se houver, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
desta licitação.
12.2.3 - Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, relativa ao domicílio ou sede do licitante
através de:
a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União.
12.2.4 - Prova de Regularidade com a Fazenda Estadualdo domicilio ou sede da licitante, emitida
até 120 (cento e vinte) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o
prazo de validade, mediante apresentação da:



Certidão Negativa de Débitos.
Certidão Negativa de Dívida Ativa

12.2.5 - Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante, emitida
até 90 (noventa) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo
de validade, mediante a Certidão Negativa de Débitos Municipais
12.2.6 - Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por
lei, comprovada mediante a apresentação de:
 Certidão Negativa de Débitos - CND, emitida pelo INSS.
 Certificado de Regularidade de Situação, perante o FGTS emitido pela Caixa Econômica
Federal.
12.2.7 – Comprovação da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho através
da apresentação de:


Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou positiva com efeito de negativa.
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Obs: Serão aceitos para fins de habilitação Certidões Positivas com efeitos de negativa.
12.3 - Qualificação Técnica
12.3.1. Certidão de Registro Regular expedida pelo Conselho de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da região sede da empresa, contendo obrigatoriamente o
registro do(s) responsável(is) Técnico (s) da Empresa e a atividade relacionada com o objeto.
12.3.2. Para atendimento à qualificação técnico-operacional e profissional o licitante deverá
apresentar um ou mais Atestado(s) devidamente registrado no CREA ou CAU da região onde os serviços
foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico – CAT, expedida(s)
por este(s) conselho(s) que comprovem que o licitante tenha executado para o órgão ou entidade da
Administração Pública Direta e Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para
empresas privadas os seguintes serviços:
Item

Serviços

01

Execução de serviços de operação, manutenção e processamento de imagens de equipamentos
de controle e fiscalização eletrônica de trânsito, do tipo: Equipamentos dotados de dispositivo
registrador de imagens contra cometimento de infração no avanço de sinal, excesso de
velocidade e parada sobre a faixa de pedestre; Aparelho medidor de velocidade automático,
fixo, dotado de dispositivo registrador de imagem e dispositivo indicador de velocidade.
Controlador ostensivo de velocidade (Lombada Eletrônica); Aparelho medidor de velocidade
automático, fixo. Controlador discreto de velocidade (Radar fixo); Aparelho detector de eixos e
de rodagem (Piezo Elétrico);

02

Gerenciamento de todos os serviços necessários ao processamento e gestão das imagens.

12.3.2.1. Nos Atestados devem constar todas as informações constantes no item 7 “b.1” do Projeto Básico.
12.3.2.2. Não serão aceitos Atestados ou Certidões correspondentes a demonstrações ou testes.
12.3.3. Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação do licitante de possuir
ou de que irá dispor em seu corpo técnico, profissionais de nível superior, ENGENHEIRO ELETRICISTA
OU ELETRÔNICO OU DE COMPUTAÇÃO, reconhecido(s) pelo CREA, detentor(res) de Atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico – CAT, expedida(s) por este(s)
conselho(s) que comprovem ter o(s) profissionais, executado para o órgão ou entidade da Administração
Pública Direta e Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresas
privadas, serviço(s) constantes no item 12.3.2:
12.3.3.1. Comprovação de que o(s) responsável(eis) técnico(s) indicado(s) pertence(m) a empresa se fará
através de um dos documentos a seguir relacionados:





Contrato de trabalho devidamente registrado no Conselho competente;
CTPS (carteira de trabalho e Previdência Social);
No caso de sócio, através do Contrato Social da empresa;
Contrato de Prestação de Serviços;
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Obs: Em caso de futura disponibilidade do profissional, a licitante deverá
apresentar declaração formal, assinada pelo referido profissional, com firma
reconhecida em cartório, da qual deverá constar nome completo e número do
CREA/CAU do profissional, informando que este irá integrar o corpo técnico
da licitante caso esta seja declarada vencedora do certame. Juntamente com
a declaração, deverá ser apresentado documentos que comprovem a
qualificação disposta no item 12.3.2. Quando da assinatura do contrato, caso
a licitante vencedora não possua o referido profissional indicado, serão
aplicadas as sanções previstas na legislação vigente.
12.3.3.2. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional,
como comprovação de qualificação técnica, AMBAS SERÃO INABILITADAS.
12.3.4. A licitante deverá apresentar TERMO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DOS
SERVIÇOS, assegurando conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e
dos locais em que serão executados os serviços.
12.4 - Qualificação Econômica - Financeira
12.4.1. -Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Concordata expedida pelo
distribuidor da sede da licitante, com data não anterior a 60 (sessenta) dias contados da data
prevista para entrega das propostas.
12.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados pela UFIR quando encerradas a mais de três meses da data de sua
apresentação;
12.4.2.1. As empresas deverão comprovar, considerados os riscos para a
administração Capital Social ou Patrimônio Líquido no valor mínimo de
10% (dez por cento) do valor estimado do lote. A comprovação do Capital Social
poderá ser feita pelo Balanço Patrimonial como também por alteração contratual
devidamente registrada na Junta Comercial.
12.4.2.2. Deverão apresentar o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do
último exercício social por meio de cópias extraídas do Livro Diário, inclusive com os
Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticados na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente.
12.4.2.3. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a
exigência deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura,
acompanhado do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado levantado
com base no mês imediatamente anterior à data de apresentação da proposta;
12.4.3. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador
ou por outro profissional equivalente.
12.5 - Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir
de quatorze anos, de conformidade com o disposto no art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93, nos termos do
ANEXO VII.
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12.6 - Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme ANEXO VIII.
12.7 - Os licitantes que deixarem de apresentar qualquer dos documentos exigidos para habilitação e não
comprovarem que a atividade técnica é compatível com o objeto da licitação será julgado inabilitado e terão
suas propostas devolvidas devidamente lacradas.
12.8 - É de exclusiva responsabilidade dos licitantes a juntada de todos os documentos necessários à
habilitação e em nenhuma hipótese poderá ser concedida prorrogação de prazo para apresentação dos
documentos exigidos.
12.9 - A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do processo e não será
devolvida ao proponente.
12.10 – Apresentar Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de Habilitação. (ANEXO
VI)
13 - PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE 2)
O envelope n.º 02 deverá conter Proposta de Preços digitada ou impressa por qualquer meio usual, em
papel timbrado do licitante, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas em suas partes essenciais, de
modo a não ensejar dubiedade, principalmente em relação a valores, devidamente datadas e assinadas por
representante legal da licitante, numerada sequencialmente, com o seguinte conteúdo:
13.1 – Índice
13.2 - Carta Proposta com qualificação do licitante, com indicação do nome, endereço, CNPJ/MF,
telefone/fax etc.; assinada por diretor(es) ou pessoa(s) legalmente habilitada(s) (procuração por
instrumento público), em papel timbrado, identificando a obra a que a empresa esta concorrendo, o nº do
edital, o prazo de execução e o preçoglobal da proposto para a obra, em algarismos arábicos e por extenso,
em reais, conforme apresentado no ANEXO II.
13.3 – A proposta deverá ser apresentada nos termos do Anexo II do Projeto Básico, devendo ser
apresentado também a Planilha de Composição de Custos, obedecendo ao disposto no item 21.1 do Projeto
Básico.
13.4 - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de
abertura das propostas.
13.5 - A proposta, uma vez aberta, vinculará o licitante, obrigando-o a executar os serviços cotados.
13.6 - As Propostas de Preço que não atenderem às condições desta licitação, que oferecerem alternativas
de ofertas e cotações, bem como vantagens nela não previstas ou preços excessivos ou manifestamente
inexequíveis serão desclassificados.
D- ABERTURA E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
14- SESSÕES PÚBLICAS PARA ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS
14.1 - As sessões serão realizadas no local constante do Aviso de Licitação e do item 2deste Edital, com a
participação dos membros da Comissão de Licitação e representantes de cada licitante que se interessar em
assistir.
14.2 - Nas sessões poderão estar presentes mais de um representante autorizado de cada licitante, porém
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apenas um desses representantes poderá se manifestar. Neste momento, as empresas licitantes deverão
ser representadas por um dos Diretores ou Procuradores, estes munidos das respectivas procurações por
instrumento público ou privado. Demais interessados poderão estar presentes desde que não tumultuem o
procedimento, sendo convidados pela Comissão de Licitação a se retirarem da sessão aqueles que assim
procederem.
14.3 - Os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão abertos na presença
dosparticipantes, pela Comissão de Licitação, que fará a conferência e dará vista à documentação,
eposteriormente serão rubricadas pelos membros da Comissão e pelos representantes legais dos licitantes
presentes.
14.4 - A Documentação será apreciada pela Comissão de Licitação, em conformidade com as exigências
deste Edital e seus anexos, visando à habilitação de empresas licitantes. Os licitantes que deixarem de
apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope “Documentação de Habilitação”, ou os
apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta CONCORRÊNCIA ou com irregularidades, serão
inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.
14.5 - Encerrada a fase de habilitação, não cabe desistência de Proposta de Preços, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.
14.5.1 – A desistência de proposta depois de encerrada a fase de habilitação implicará na
execução da garantia de participação, salvo se tiver ocorrido por motivo justo, decorrente de fato
superveniente, devidamente registrado em processo administrativo e aceito pela Comissão de
Licitação.
14.6 - Depois de divulgado o resultado da habilitação, os envelopes fechados contendo as propostas de
Preços poderão ser devolvidos aos licitantes não habilitados, caso todos os licitantes manifestem a
desistência expressa de recurso contra a decisão proferida, na mesma sessão. Caso contrário, após
transcorrido o prazo sem interposição de recurso ou, ainda, após o julgamento dos recursos interpostos,
será marcada uma nova sessão onde os referidos envelopes serão devolvidos.
14.7 - Em seguida serão abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços dos licitantes classificados.
Os valores das Propostas serão lidos em voz alta devendo as mesmas ser rubricadas pelos membros da
Comissão de Licitação e disponibilizadas para vistas e rubrica pelos representantes dos licitantes presentes.
14.8 - Para cada sessão pública realizada será lavrada uma Ata, a qual será lida em voz alta e assinada pela
Comissão de Licitação e pelos representantes dos licitantes presentes.
14.9 - Após a abertura pública da Documentação e Propostas de Preços, não serão fornecidos aos licitantes
ou quaisquer outras pessoas não oficialmente relacionadas ao processo licitatório, quaisquer informações
referentes à análise, esclarecimentos, avaliação e comparação das Propostas, bem como as recomendações
sobre a adjudicação do Contrato, antes do aviso oficial do resultado da licitação, obedecidas as fases
distintas da licitação.
14.10 - Qualquer tentativa de um licitante em influenciar a Comissão de Licitação ou a SMTT quanto ao
processo de exame, esclarecimentos, avaliação e comparação de Propostas e na tomada de decisões para a
adjudicação de qualquer serviço, podem resultar na rejeição de sua Proposta.
14.11 - É facultada a Comissão de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase desta Licitação, a
promoção de diligencia destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da Proposta.
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14.12 – Serão inabilitadas ou desclassificadas as empresas que deixarem de apresentar qualquer
documento exigido neste edital e seus anexos ou, ainda, apresentá-lo com irregularidade detectada pela
Comissão de Licitação à luz do Edital
15- EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
15.1 - A Comissão de Licitação analisará a Documentação para verificar a habilitação jurídica, qualificação
técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal dos licitantes para executar eficazmente os
serviços objeto do presente Edital e seus anexos. A não apresentação de qualquer exigência formulada
neste Edital implicará na inabilitação do Licitante.
15.2 - As exigências mínimas de habilitação são as constantes do presente Edital e seus anexos e
observados, no que couberem, as leis, decretos e demais especificações constantes do item G.
16 - EXAME DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
16.1 - Serão desclassificadas as Propostas que não atenderem às exigências do Edital, bem como as que
apresentarem preços unitários e/ou global, superiores ao limite estabelecido, tendo-se como limite
estabelecido o orçamento estimado da obra; ou ainda com preços unitários ou globais manifestamente
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, bem como aqueles
que não atenderem ao art. 44, parágrafo 3º, da Lei nº 8.666/93. Deverá ser observado o disposto no art.48
da Lei nº 8.666/93, em especial, o seu parágrafo 1º para apuração de preços unitário ou global
inexequíveis.
16.2 - As Propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital serão verificadas quanto aos
seguintes erros, os quais serão corrigidos pela Comissão de Licitação na forma indicada abaixo:
a) discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso: prevalecerá o
valor por extenso;
b) erros de transcrição das quantidades do Projeto Básico para a Proposta: o produto será corrigido
devidamente, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total.
c) erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado,
mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto.
d) erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se a soma.
e) verificado em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências ou divergências de
qualquer natureza nas composições dos preços unitários dos serviços, será adotada a correção que
resultar no menor valor.
16.3 - O valor total da Proposta de Preços será ajustado pela Comissão de Licitação em conformidade aos
procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o valor contratual. Se o licitante
não aceitar as correções procedidas, sua Proposta de Preços será rejeitada.
16.4 - Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissão de Licitação, necessárias
para corrigir erros cometidos pelos licitantes, não serão aceitas Propostas de Preços contendo borrões,
emendas ou rasuras.
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16.5 - As Propostas de Preços serão analisadas, conferidas, corrigidas e classificadas por ordem crescente
de valores corrigidos.
16.6 - Atendidas as condições do item acima, será considerado vencedora a Proposta de Preços que resulte
no MENOR PREÇO GLOBAL e caso ocorra empate entre duas ou mais Propostas de Preços a decisão será
feita por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados.
E. NOTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, PROCEDIMENTOS RECURSAIS E ADJUDICAÇÃO DO
CONTRATO.
17 -NOTIFICAÇÃO DO RESULTADO
17.1 - Das decisões e atos da Comissão de Licitação as partes poderão interpor os recursos previstos na Lei
nº 8.666/93, de 21.06.93 e suas alterações posteriores.
17.3 - Recursos quanto ao resultado deverão ser dirigidos à Presidente da Central Permanente de Licitação CPL do Município por intermédio da Comissão de Licitação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do
primeiro dia útil imediatamente após a intimação do ato de desclassificação ou da lavratura da ata ou de
sua referida publicação, ou daquele que ocorrer por último, a qual poderá reconsiderar sua decisão no
prazo de 05(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade
competente para decisão definitiva.
17.4. Os Recursos Administrativos deverão ser protocolados , de segunda a quinta-feira das 13:00 as 18:00
horas, e sexta-feira, das 8:00 as 13:00 horas no Protocolo Geral da Central de Licitação.
17.5 - O resultado final da licitação, após a Comissão de Licitação adjudicar o objeto da licitação ao
vencedor, será submetido à homologação pela Autoridade Competente.
18 -ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO
18.1 - A Centraladjudicará o contrato ao licitante cuja Proposta de Preços atenderem em sua essência aos
requisitos do presente Edital e seus anexos e também for a de menor valor após correções eventuais.
Preliminarmente à assinatura do contrato, a Administração deverá anexar nos autos, declarações impressas
relativas à consulta do Certificado de Registro Cadastral, acerca da situação da contratada, que deverá ser
repetida, todas as vezes, antes do pagamento das faturas relativas à contratação. Em havendo
irregularidade, esta deverá ser formalmente comunicada à interessada, para que apresente justificativa e
comprovação de regularidade, sob pena de decair do direito e/ou enquadrar-se nos motivos do art. 78, da
Lei nº 8.666/93.
18.2 - A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo previsto no subitem 6.1, caracteriza o descumprimento total da obrigação
assumida, sujeitando-o às penalidades previstas na Lei nº 8.666 de 21.06.93 e suas alterações posteriores.
18.3 - Deixando o proponente vencedor de assinar o contrato no prazo fixado, por qualquer motivo poderá
a SMTT, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 1º (primeiro)
classificado.
18.4 - A contratação dos trabalhos objeto da presente licitação reger-se-á e formalizar-se-á nos termos
previstos na Lei nº 8.666/93, de 21.06.93 e suas alterações posteriores.
18.5 - A SMTT se reserva no direito de revogar o procedimento licitatório e rejeitar todas as Propostas de
Preços a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, por razões de interesse público
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decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou de anulá-lo por ilegalidade, sem que aos
licitantes caiba qualquer direito a indenização ou ressarcimento.
18.6 – A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, na
forma do art. 70, da Lei n 8.666/93. A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e comerciais de suas subcontratadas resultantes da execução do contrato, cabendo a
ele a fiscalização do cumprimento de suas obrigações.
19 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
A contratada é responsável por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, na forma do
art. 70, da Lei nº 8.666/93. A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais resultantes da execução do contrato.
20- FISCALIZAÇÃO
20.1 - O acompanhamento e a fiscalização dos serviços e obras serão levados a efeito por equipe técnica da
SMTT.
20.2 - Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do CONTRATO deverão ser prontamente
atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.
20.3 - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em
desacordo com o CONTRATO.
20.4 - Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados estarão
sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalização, a qualquer hora, e em toda a área abrangida pelo serviço, por
pessoas devidamente credenciadas.
20.5 - A CONTRATANTEse fará presente no local dos serviços por seu(s) fiscal (is) credenciado (os) ou por
Comissão Fiscal.
20.6 - À Fiscalização compete o acompanhamento e amplo controle da execução dos serviços, até a sua
conclusão.
20.7 - As instruções e demais comunicações da Fiscalização à CONTRATADA devem ser expedida por
escrito, cabendo ainda fazer os seus registros no livro de ocorrências diárias.
F. MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO
21 - MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS
21.1 - Os serviços serão medidos mensalmente, conforme instrução vigente sobre o assunto. Os preços
unitários serão os constantes da Proposta de Preços aprovada.
21.2 - As medições constarão de Folhas-Resumo, memória de cálculo, boletim de desempenho, avaliação da
gestão de qualidade, verificação de efetividade do PGQ e planilhas contendo a relação de serviços,
quantidades, unidades, preços unitários, parciais e totais.
22 - FORMA DE PAGAMENTO
22.1 – O pagamento será realizado nos termos do item 23 do Projeto Básico.
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23 - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA
23.1 - Os preços contratuais, em reais, poderão ser reajustados, depois de transcorrido 1 (um) ano,
contado do último dia do mês da data da entrega da proposta, nos termos do art. 25, § 1ºda Lei 9.069/95,
pelos Índices utilizados pelaSMTT, apurados e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas. Os índices iniciais
(I0) terão como mês base o mês da data da entrega da proposta à Comissão Permanente de Licitação da
SMTT.
Os reajustes dos preços unitários contratuais serão calculados pela seguinte fórmula:

Onde:

R= [ 1-Io ] x V
Io
R = Valor da parcela de reajustamento procurado
Io= Índice de preço verificado mês correspondente ao mês da entrega da proposta
I1= Índice de preço referente ao mês correspondente ao mês de aniversário anual da proposta.
V= Valor contratual dos serviços a serem reajustados.

Para itens de contratos que necessitem ser reajustados por mais de um índice, as parcelas que
compõem esses itens deverão ser desmembrados passando cada parcela a ser corrigida pelo seu respectivo
índice.
Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus semelhantes.
23.2 – A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a
eventos físicos realizados a partir do 1º (primeiro) dia imediatamente subseqüente ao término do
12º(décimo segundo) mês e, assim sucessivamente, contado desde a data da apresentação da proposta e
de acordo com a vigência do contrato.
23.3 – Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo
contratual vigerá e passará a ser praticado pelo próximo período de 01 (um) ano, sem reajuste adicional e,
assim, sucessivamente, durante a vigência do contrato.
24 - RESCISÃO CONTRATUAL
24.1 - A demora sem justificativa na execução parcial ou total dos serviços autoriza a CONTRATANTE a
declarar rescindido o Contrato e a punir a CONTRATADA, suspendendo seu direito de licitar ou contratar
com a Administração Municipal.
24.2 - A CONTRATANTE poderá declarar rescindido o Contrato, quando houver a cessão, sub-rogação ou
transferência deste contrato a terceiro, a qualquer título, salvo se contar com a expressa e prévia anuência
da CONTRATANTE.
24.3 - A decretação de falência da CONTRATADA importará na rescisão automática e de pleno direito da
Contratante, observado o disposto na Legislação vigente.
24.4 - Nos casos previstos nos subitens 24.2 e 24.3 a CONTRATANTE tomará automaticamente posse de
todo e qualquer material, equipamentos, aparelhos e ferramentas existentes no canteiro dos serviços,
indenizando a CONTRATADA, na forma da Lei.
24.5 - Nas demais hipóteses previstas no art. 78, da Lei 8.666/93.
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25 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS
25.1 - Dos atos da administração decorrentes da aplicação deste edital, cabem:
25.1.1 - Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato oulavratura da ata,
nos casos de:
a) Habilitação ou inabilitação de licitante;
b) Julgamento das propostas;
c) Anulação ou revogação da licitação;
d) Rescisão do Contrato;
e) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.
25.1.2 - Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com
o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
25.1.3 - Pedido de reconsideração de decisão, na hipótese do § 3º do art. 87 da Lei n.º 8.666/93,
no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da intimação do ato.
25.1.4 - O recurso será dirigido a Presidente da Central Permanente de Licitação, por intermédio da
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL.
26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
26.1 - Do contrato, regulado pelas instruções constantes deste Edital e seus anexos, decorrem as
obrigações, direitos e responsabilidades das partes relativas às obras objeto desta licitação.
26.2 - A Contratada deverá manter a Regularidade Fiscaldeste Edital, inclusive do recolhimento do ISSQN
ao município do local da Prestação do Serviço durante toda execução do contrato.
26.3 - Aos licitantes poderão ser aplicadas sanções e penalidades expressamente previstas na Lei 8.666/93
de 21/06/93 e alterações posteriores e Minuta do Contrato.
26.4 - O contrato compreenderá a totalidade das obras, baseado no preço global proposto pelo licitante,
considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificações.
26.5 - A contratada deverá manter um Engenheiro Civil, como Preposto, aceito pela Administração, no local
da obra ou serviço, para apresentá-la na execução do contrato (art. 68 da Lei 8.666/93). Este Preposto será
o Responsável Técnico pela Obra.
26.6 - A empresa contratada deverá instalar e manter, sem ônus para a SMTT um escritório e os meios
necessários à execução da fiscalização e medição dos serviços por parte da SMTT.
26.7 - A empresa contratada deverá colocar e manter placas indicativas, de acordo com os modelos
adotados pela SMTT, que deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execução dos
serviços.
26.8 - A empresa contratada deverá providenciar sem ônus para a SMTT e no interesse a segurança da
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população próxima a obra e do seu próprio pessoal, o fornecimento de roupas adequadas ao serviço e de
outros dispositivos de segurança a seus empregados, bem como a sinalização diurna e noturna.
26.9 - Constituem anexos do Edital dele fazendo parte integrante: O Projeto Básico com todas as suas
partes, desenhos, especificações e outros complementos; planilhas de quantitativos estimados e custos
unitários demonstrativos do orçamento do projeto; minuta do contrato a ser firmado e as especificações
complementares bem como minuta do contrato e da carta de fiança bancária.
26.10 - A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira responsabilidade da
contratada.
26.11 - Não serão admitidas, no decorrer da execução das obras, alterações das concepções estruturais e
geométricas, constantes do Projeto Básico, caso sejam necessárias revisões do Projeto.
26.12 - A contratada deverá manter no Canteiro de Obras, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
26.13 - O contrato oriundo deste Edital poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes
casos:
I - unilateralmente pela SMTT/PREFEITURA:
a) Quando houver modificação do Projeto Básico ou de especificações, para melhor
adequação técnica aos seus objetivos;
b) Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por este Edital;
II - por acordo das partes:
a) Quando conveniente à substituição da garantia de execução;
b) Quando necessária a modificação do regime de execução das obras, bem com do modo
de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originários;
c) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de
circunstâncias superveniente mantida o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do
pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
contraprestação da execução das obras;
d) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
contratada e a retribuição da SMTT para a justa remuneração das obras, objetivando a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de
sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis ou
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou
fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
d.1) A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
d.2) Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no
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item d.1, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os
contratantes.
d.3) No caso de supressão dos serviços, se a contratada já houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela SMTT pelos
custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos,
podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da
supressão, desde que regularmente comprovados.
d.4) Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem com
a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados,
implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.
d.5) Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do
contrato, a SMTT deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômicofinanceiro inicial.
d.6) A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no
próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras
decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de
dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a Celebração de aditamento.
26.12 - A critério exclusivo da SMTT e mediante prévia e expressa autorização, por escrito, do Secretário
Municipal, a CONTRATADA poderá, nos termos do artigo 72 da Lei Federal 8666/93, subcontratar parte do
serviço até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do contrato.
26.13 - Este edital e seus anexos estão à disposição das interessadas na CENTRAL PERMANENTE DE
LICITAÇÃO – CPL, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, nº 06, quadra 16, Ed. Nena Cardoso – Vinhais –
CEP 65.074-199 – São Luís/MA, de segunda à sexta-feira, no horário das 13 às 18:00 horas, e sexta- feira,
das 08:00 às 13:00 horas, No primeiro caso, será fornecido mediante a entrega nesta CPL, de 01 (uma)
resma de papel tamanho A4, ultra branco, correspondente ao custo de reprodução do edital..
26.14 – Em caso de divergência entre o Projeto Básico e o texto do Edital, prevalecerá este
último.
26.15 –Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de
2013 (Lei Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de
pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a Administração Pública, em especial, ao
constante no art. 5º, inciso IV, correspondente aos procedimentos licitatórios, indicando que
qualquer indício de conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicará aos envolvidos
as penalidades previstas no mencionado diploma legal.
G - LEIS, DECRETOS E ESPECIFICAÇÕES VINCULADAS À LICITAÇÃO E AO CONTRATO.
0102030405-

Lei n.º 8.666/93, de 21.06.93, e suas alterações posteriores.
Normas Técnicas da ABNT, no que couber.
Legislações Ambientais Federal, Estadual e Municipal.
Lei Complementar nº 101/1800 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
Lei nº 12.846 (Lei Anticorrupção)
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H. ANEXOS
Integram o presente Edital, independente de transcrição:
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO

IV
V
VI
VII
VIII

Projeto Básico
Resumo da Proposta
Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte
Minuta do Contrato
Carta Credencial
Declaração de Fato Impeditivo da Habilitação
Declaração de Pessoa Jurídica
Declaração de Elaboração Independente de Proposta

THIAGO VANDERLEI BRAGA
Membro/Relator – CPL
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CONCORRÊNCIA Nº 08/2016- CPL
ANEXO I

PROJETO BÁSICO
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CONCORRÊNCIA Nº 08/2016- CPL
ANEXO II
RESUMO DA PROPOSTA CONFORME DISPONIBILIZADO NO ANEXO I
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CONCORRÊNCIA Nº 08/2016- CPL
ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006 OU COOPERATIVA NOS TERMOS DA LEI
11.488/2007.
A empresa _____________________________________________________________,
inscrita no CNPJ nº _____________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr.(a.) ___________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº
_______________ e do CPF nº _______________________, DECLARA, para fins do disposto do Edital, do
PREGÃO PRESENCIAL N°. XX/2014, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta
empresa, na presente data, é considerada:
(
) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº
123, de 14/12/2006.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do
artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.
________________________, __ de _______ de 2016
_________________________________________________________________
Nome:
Cargo:
RG:
OBS. 1) Assinalar com um “X” a condição da empresa.
2) Esta declaração deverá ser entregue a COMISSÃO, após a abertura da Sessão, antes e
separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas
empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido
previsto na Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal 4.830/07 ou Lei Federal 11.488/2007.
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CONCORRÊNCIA Nº 08/2016- CPL
ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO

REF: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050.6785/2016
PRD Nº 0003/2016
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
CELEBRADO NA FORMA E CONDIÇÕES
SEGUINTES,
DE
UM
LADO
COMO
CONTRATANTE, A SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRÂNSITO E TRANSPORTES – SMTT, E DE
OUTRO, COMO CONTRATADA A EMPRESA
................................................
CONTRATANTE: A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES – SMTT, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 73.772.147/0001-73, com sede na Av. Daniel
de La Touche, n° 400 – Ipase, CEP nº 65061-020, nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do
Maranhão, neste ato representada por seu Secretário Sr. FRANCISCO DE CANINDÉ FERRREIRA
BARROS, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 94727 SSP/MA e inscrito no
CPF sob nº 054.849.283-20, residente e domiciliado na Rua dos Sambaquis, Quadra – 15, Casa – 07,
Calhau, nesta cidade.
CONTRATADO: A empresa ..........................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ (MF) sob o nº ................................., Inscrição Estadual nº ..........................., com sede
estabelecida na ............................................................., neste ato representada na forma de seu Ato
Constitutivo, por ............................................, portador da Carteira de Identidade nº .................,
expedida pela .................. e inscrito (a) no CPF (MF) sob o nº ............................, residente e domiciliado
................................................., firmam o presente instrumento contratual, que se regerá pela Leis n.º
8.666/93 e suas alterações, a legislação que rege a espécie, atendidas as cláusulas e condições que se
anunciam a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
Prestação de serviços de locação, implantação, manutenção preventiva e corretiva e operação de
equipamentos de fiscalização de trânsito, para emissão de notificações de autuação de infração e
notificações de imposição de penalidade, contagem volumétrica classificada, dados estatísticos e registro de
inventário referente a controle das desobediências às regulamentações e regras de trânsito em locais com
controle operacional ao longo das vias da cidade de São Luis – MA, conforme especificações e condições
gerais contidas no Projeto Básico.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS:
2.1. A presente contratação tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da
emissão da primeira Ordem de Serviço (O.S), podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite
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de 60 (sessenta) meses conforme o art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
2.2. O prazo inicial de 30 dias corridos após a assinatura do Contrato destina-se à tomada de providências
preliminares por parte da CONTRATADA.
2.3. No prazo de 10 (dez) dias corridos contados da data da emissão da primeira Ordem de Serviço, a SMTT
informará sobre a localização e disponibilizará os equipamentos que receberão o software no CAV.
2.4. Para o cumprimento do objeto do contrato, a CONTRATADA deverá obedecer aos prazos a serem
definidos pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR GLOBAL:
3.1. O valor global deste contrato é de R$ XXXX (XXXXXX), constante da proposta da CONTRATADA e aceita
pelo CONTRATANTE, entendido este como valor justo e suficiente para a total execução do objeto deste
contrato.
3.2. O valor acima proposto é considerado completo e abrange todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), leis sociais, administração, lucros, mão-de-obra,
ferramentas, equipamentos, infortúnio de trabalho, licenças inerentes à especialidade e atributos e qualquer
despesa acessória e/ou necessária, não especificada neste contrato.
3.3. É vedado a CONTRATADA pleitear qualquer adicional de preços por faltas ou omissões que por ventura
venham a ser constatadas em sua proposta ou, ainda, decorrentes das variações das quantidades previstas
no parágrafo 1º, do Artigo 65, da Lei nº 8.666/93 e demais alterações posteriores.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:
4.1. O pagamento será efetuado mensalmente, através de fatura apropriando os dias efetivamente de
funcionamento.
4.2. O pagamento será:
a) Por preço mensal por faixa monitorada para equipamentos “medição de velocidade veicular, tipo
fixo”; “medição de velocidade veicular, tipo fixo, com display externo de velocidade medida” e
equipamento “sistema automático não metrológico de fiscalização de avanço de sinal e parada
sobre a faixa de pedestres”, conforme cada item, incluso neste valor todas as despesas diretas ou
indiretas como seguros, tributos e encargos de qualquer natureza e quaisquer outras despesas que
onerem os serviços. Portanto, a partir da implantação de cada unidade, a SMTT pagará a
contratada mensalmente pela quantidade de equipamentos instalados e em operação e em perfeito
funcionamento;
b) Por preço mensal unitário pelo sistema de gerenciamento das
conforme cada item, incluso neste valor todas as despesas
tributos e encargos de qualquer natureza e quaisquer outras
Portanto, a partir da implantação do sistema, a SMTT pagará a
em perfeita operação.

infrações registradas em operação,
diretas e indiretas como seguros,
despesas que onerem os serviços.
contratada mensalmente desde que

4.3. A SMTT não se obriga a contratar todas as faixas ou equipamentos licitados sendo que todas as
instalações ou entrega de equipamentos serão feitas mediante Ordem de Serviço de acordo com as
necessidades da Administração Pública.
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4.4. O pagamento será realizado conforme o previsto no Anexo IV do presente Edital, sendo as quantidades
máximas a serem instaladas.
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE:
Os valores pactuados poderão ser reajustados após decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura deste
contrato, com base no índice do IGP-DI (FGV), até o mês de aplicação do reajuste, a menos que seja criado
índice setorial oficial.
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
6.1. Os pagamentos serão efetuados no 20º dia do mês seguinte à execução dos serviços, mediante
apresentação da nota fiscal, na Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes – SMTT;
6.2. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes – SMTT, se reserva no direito de proceder ao
desconto proporcional do valor devido ao número de dias que os equipamentos estiverem inoperantes e/ou
desligados;
6.3. O pagamento ficará condicionado à apresentação das certidões negativas de débitos federais,
estaduais, municipais e trabalhistas conforme legislação vigente.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
7.1. Aceitar acréscimos ou supressões no limite permitido pelo parágrafo 1º do artigo 65 do Lei nº 8.666/93
e suas alterações posteriores;
7.2. Locar, implantar/instalar e manter os equipamentos, sob pena de rescisão contratual;
7.3. Manter, durante todo o período de vigência contratual, inclusive eventuais aditivos, a atualização
tecnológica do sistema de detecção de infrações de trânsito, tanto do ponto de vista do hardware como do

software;
7.4. Elaborar e executar Projetos de implantação do equipamento e de Sinalização de Trânsito para cada
local de instalação do equipamento fixo, conforme projeto básico e especificações dos materiais constantes
neste Instrumento e legislação pertinente. Os projetos laborados, antes de sua implantação, deverão ser
aprovados pela SMTT;
7.5. Calibrar os equipamentos de acordo com as diretrizes definidas pela SMTT quanto ao limite de
velocidade e tolerância legal acima do qual serão registradas as infrações de trânsito e quanto ao tempo de
retardo para a captação da infração de avanço di sinal vermelho e tempo de permanência para a infração
de para sobre a faixa de pedestres, nos termos da Portaria nº 16, de 21 de setembro de 2004 do
DENATRAN.
7.6. Efetuar, às suas expensas, as manutenções preventivas e corretivas necessárias aos equipamentos,
fazendo uso de materiais, mão de obra e insumos apropriados, bem como suas aferições e substituições,
observadas as exigências da legislação em vigor.
7.7. Cumprir todas as exigências das leis, normas de segurança e higiene de trabalho, segurança de
trânsito, bem como fornecer dispositivos específicos e adequados de proteção a todos os que trabalham na
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instalação, operação e manutenção dos equipamentos.
7.8. Determinar ao seu pessoal o uso de identificação e de uniformes quando em serviço externo à
disposição da SMTT.
7.9. Fornecer, às suas expensas, informações de tráfego e dados estatísticos adicionais coerentes com a
disponibilidade dos equipamentos de sensoriamento, de acordo com a orientação da SMTT.
7.10. Preparar, nos prazos previstos nas Ordens de Serviço, os locais de instalação dos equipamentos,
executando todas as obras de infraestrutura e sinalização necessárias.
7.11. Dar suporte para a SMTT para elaboração do relatório técnico dos pontos com controle de velocidade
em conformidade em o disposto no Anexo I da Resolução nº 396/11 do CONTRAN em vigor.
7.12. Apresentar, mensalmente, relatórios de acompanhamento de contrato e das obras e serviços a ele
relacionado.
7.13. Disponibilizar os equipamentos aferidos pelo INMETRO ou entidade por ele credenciada, e encaminhar
para nova aferição quando notada alguma irregularidade no seu funcionamento ou após sofrer manutenção.
7.14. Entregar à SMTT os respectivos Certificados de Comprovação de Aferição Individual e os Certificados
de Avaliação de Conformidade, quando tal exigência se aplicar, conforme determinação da legislação
vigente, em até três dias úteis antes do inicio efetivo da operação dos equipamentos/sistema. Os referidos
Certificados deverão ser renovados, no máximo, a cada 12 meses e entregues à SMTT que, por motivo
relevante (reconstrução de laço detector, substituição de equipamento de medição de velocidade etc.) ou
por recomendação do órgão regulador, poderá, também, exigir a citada renovação em prazo diferente ao
definido neste subitem;
7.15. Responder por quaisquer acidentes, danos ou prejuízos materiais e ou pessoais causados a
CONTRATANTE, seus empregados e/ou terceiros, como conseqüência de imperícia, imprudência ou
negligência própria ou de seus empregados;
7.16. Garantir o perfeito funcionamento, constante e ininterrupto, de todos os equipamentos que
constituem o sistema detector de infrações de trânsito até o encerramento do prazo contratual, de acordo
com as especificações técnicas dos equipamentos, mantendo disponível pessoal especializado, infraestrutura de apoio e transporte, e instrumental necessário.
7.17. Assessorar a CONTRATANTE na formação de um banco de dados com todas as imagens coletadas
pelos equipamentos sensores de forma que, a qualquer momento, seja possível acessar cada uma delas de
maneira inequívoca, rápida e eficiente.
7.18. Fornecer mensalmente e sempre que solicitado, todas as imagens coletadas, bem como, um
acesso remoto ON LINE, com senha de segurança, para que o fiscal do contrato, possa verificar a
qualquer tempo, 24h por dia, 7 dias por semana, o funcionamento de todos os equipamentos eletrônicos
instalados e em operação.
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7.19. Responder pelos danos causados diretamente à SMTT ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade decorrente da fiscalização
ou acompanhamento pela CONTRATANTE.
7.20. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais sindicais e comerciais resultantes da
execução dos serviços, bem como por todas as despesas necessárias à realização e custos com
fornecimento de equipamentos e materiais, mão-de-obra e demais despesas indiretas, respondendo pela
sua inadimplência, caso ocorra, com relação aos encargos mencionados, obrigando-se pelo pagamento dos
débitos inadimplentes.
7.21. Manter, por si e por seus profissionais, durante e após o encerramento do prazo contratual, completo
sigilo sobre dados, informações e detalhes obtidos através do sistema instalados, bem como aqueles
fornecidos pela SMTT, também não divulgando a terceiros, ou quaisquer meios de comunicação,
informações relacionadas com o objeto do contrato e seus anexos, sem prévia e expressa autorização por
escrito da CONTRATANTE, respondendo civil e criminalmente pela inobservância dessas obrigações e sob
pena de imediata rescisão contratual.
7.22. Permitir que a SMTT, a qualquer momento, realize inspeção e testes nos materiais a serem utilizados.
7.23. Seguir os procedimentos da CONTRATANTE no tocante à implantação dos equipamentos. Os horários
previstos nos procedimentos da CONTRATANTE deverão ser seguidos rigorosamente pela CONTRATADA,
seja este diurno ou noturno.
7.24. Elaborar Projetos Executivos de laços detectores, obras civis, instalações elétricas, rede e outros
serviços que se fizerem necessários para o funcionamento de cada equipamento.
7.25. Manter a CONTRATANTE informada de qualquer ocorrência ou falhas nos equipamentos.
7.26. Encaminhar à contratante a imagem/registro no prazo máximo de 07 (sete) dias corridos após a data
da infração registrada.
7.27. Manter os locais de instalação dos detectores veiculares em condições de permanente regularidade de
modo que a capacidade de detecção de infração não seja alterada ao longo de todo o período de execução
do contrato, excetuando-se os serviços correspondentes a recapeamento asfáltico.
7.28. Refazer, sem qualquer ônus a CONTRATANTE, os trabalhos executados deficientemente ou em
desacordo com as instruções emanadas da CONTRATANTE.
7.29. Fornecer materiais e peças necessários à prestação dos serviços novos:
a) Os materiais e peças que o representante da CONTRATANTE julgar inaceitáveis, em relação ao
requerido, deverão ser substituídos independentemente se estes estejam ou não instalados.
Estes materiais e peças deverão ser removido imediatamente ou no prazo acordado.
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b) Os materiais, peças e/ou equipamentos que não forem aceitos pelo representante da
CONTRATANTE, não poderão ser reutilizados no contrato.
7.30. Assumir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que prestar, pelo
fornecimento (locação), instalação, operação, e manutenção preditiva, preventiva e corretiva, durante todo
o período contratual, dos equipamentos que integram o sistema.
7.31. Ter pleno conhecimento prévio dos locais e das quantidades de equipamentos aos quais deverá
prestar assistência, bem como conhecimento de suas características e eventuais dificuldades técnicas
envolvidas.
7.32. Realizar visitas a todos os locais de instalação dos equipamentos para verificação de sua integridade
física bem como da integridade lógica de seu sistema, acompanhado do técnico da contratante.
7.33. Manter a atualização tecnológica dos equipamentos instalados e ou utilizados nas operações objeto da
licitação, de forma a sempre cumprir o objeto da licitação, bem como, e principalmente, atender todas as
exigências dos órgãos reguladores do sistema de trânsito brasileiro, tais como o DENATRAN, CONTRAN e
CETRAN.
7.34. Providenciar e manter atualizada, por suas expensas, a aferição dos equipamentos pelo INMETRO (ou
por entidade credenciada por este), apresentando na periodicidade conforme a legislação federal, à
contratante, os comprovantes de aferição emitidos por este Instituto ou entidade credenciada.
7.35. Realizar os serviços de acordo com as especificações técnicas descritas neste edital e em seus anexos,
observadas as demais normas técnicas específicas vigentes, bem como as determinações da contratante
constantes da(s) respectiva(s) Ordem(ns) de Serviço.
7.36. Responder técnica, civil e criminalmente por quaisquer decorrências da prestação dos serviços
contratados, incluídos os prejuízos ou danos causados ao Município ou a terceiros, ficando desde já elidido o
ônus de solidariedade do Município e da contratante.
7.37. Fornecer técnicos especializados, materiais, ferramental, maquinários e equipamentos necessários à
execução dos serviços solicitados pela contratante na(s) respectiva(s) Ordem(ns) de Serviço.
7.38. Comunicar à contratante expressa e imediatamente, qualquer defeito constatado na execução dos
serviços e na operação dos equipamentos.
7.39. Fornecer todos os equipamentos e materiais novos, mantendo-os disponíveis constante e
ininterruptamente, bem como em perfeito funcionamento até o encerramento do contrato.
7.40. Comunicar por escrito e imediatamente à contratante qualquer anomalia, falha e/ou defeito
constatado durante a operação dos equipamentos.
7.41. Ao término do contrato, a contratada ficará responsável pelo recolhimento/retirada dos equipamentos,
bem como pela total recomposição do local nas condições anteriores.
7.42. Os equipamentos que dependem de energia elétrica deverão estar aptos e se energizados por pontos
de alimentação fornecidos pela SMTT, ficando as despesas de instalação, bem como de consumo para
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funcionamento dos equipamentos as expensas da contratante.
7.43. Retirar e realocar os equipamentos quando solicitado oficialmente pela contratante, em no máximo 02
(duas) ocorrências no prazo máximo de 12 (doze) meses obedencendo-se as condições do estudo técnico.
7.44. Instalar rigorosamente os equipamentos de acordo com os estudos técnicos previstos no edital e
Ordem de Serviço.
7.45. Em caso da CONTRATADA não ser do Município de São Luis, instalar num prazo de 60 (sessenta) dias
a contar da data da assinatura do contrato, uma filial ou escritório para atendimento de manutenção
preventiva, urgentes ou emergenciais.
7.46. Disponibilizar telefone de contato para atendimento a contratante em período integral, inclusive
sábados, domingos e feriados (24 horas).
7.47. Manter obrigatoriamente o aproveitamento igual ou superior a 70% (setenta por cento) nas imagens
produzidas de infrações em cada faixa dos equipamentos fixos sob pena de pagamento proporcional ao
valor contratado.
7.48. Instalar e manter a sinalização vertical e horizontal conforme a legislação vigente, sob pena de
exclusão de pagamento da faixa não sinalizada.
7.49. Fica a critério da SMTT a solicitação e/ou devolução do equipamento que cumprir sua função
educativa suprimindo a faixa solicitada do objeto contratado, reservado o direito de reimplantá-lo quando
conveniente ou necessário sua instalação.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
8.1. A SMTT fiscalizará obrigatoriamente a execução do contrato, a fim de verificar se no seu
desenvolvimento estão sendo observadas as especificações e demais requisitos nele previstos, reservandose o direito de rejeitar os serviços que, a seu critério, não forem considerados satisfatórios.
8.2. A fiscalização será exercida pela SMTT através de funcionário(s) designado(s) para esse fim, que
reclamará ao(s) encarregado(s) contra as falhas ou irregularidades dos serviços executados, verificando se
os mesmos estão de acordo com a(s) Ordem(ns) de Serviço expedida(s), as especificações e as normas
técnicas pertinentes, as quais, se não forem sanadas, serão objetos de comunicado oficial, expedido pela
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO à CONTRATADA.
8.3. A FISCALIZAÇÃO por parte da contratante não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas
no Código Civil e dos danos que vier a causa à SMTT ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus operários ou
de seus prepostos na execução do contrato.
8.4. A contratante se reserva ao direito de determinar mediante ORDEM DE SERIÇO a instalação gradativa
dos equipamentos, de acordo com as necessidades e ingerências que a situação exigir, levando-se em
consideração o cronograma de instalação prevista no EDITAL.
8.5. A contratante responsabiliza-se por:
a) Expedir a(s) Ordem(ns) de Serviço e fornecer as informações necessárias para seu
cumprimento;
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b) Comunicar por escrito a CONTRATADA quando constatar qualquer falha e/ou defeito nos
equipamentos e nos serviços prestados, exigindo a necessária reparação ou substituição para o
perfeito funcionamento;
c) Zelar pela eficiência e qualidade dos serviços prestados e dos equipamentos fornecidos;
d) Aplicar as penalidades legais e contratuais, bem como rescindir o contrato nos casos previstos
na Lei nº 8.666/93, no Edital e no presente instrumento;
e) Cumprir com os prazos e forma de pagamento;
f)

Validação das imagens e aprovação dos relatórios para emissão dos autos processados e arcar
com os custos de remessa postal das Notificações de infração;

g) Apresentar com antecedência de 15 (quinze) dias, os estudos técnicos para mudança de local
de instalação de equipamento.
CLÁUSULA NONA – DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA:
9.1. O prazo de garantia de funcionamento dos equipamentos e sistemas será igual ao período de prestação
dos serviços propostos, bem como de suas eventuais prorrogações.
9.2. Durante o prazo de garantia de funcionamento especificado no item acima, a empresa prestará serviços
de assistência técnica aos serviços e equipamentos, efetuando manutenção preventiva e corretiva, sem
ônus adicionais para a CONTRATANTE.
9.3. Entende-se por manutenção preventiva a série de procedimentos destinados a prevenir a ocorrência de
quebras e defeitos dos equipamentos, conservando-os em perfeito estado de uso, de acordo com os
manuais e normas técnicas específicas.
9.4. Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar os serviços e
equipamentos em seu perfeito estado de uso, compreendendo inclusive substituições de peças, ajustes e
reparos necessários, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, inclusive as atualizações de
“hardware” e “software” utilizados no sistema.
9.5. A manutenção corretiva será realizada sempre que solicitada pela SMTT, inclusive nos finais de semana
e feriados.
9.6. O inicio do atendimento não poderá ultrapassar o prazo estipulado na proposta da licitante, não
superior a 12 (doze) horas corridas, contadas a partir da hora da solicitação feita pela SMTT.
9.7. O término do reparo do serviço e/ou equipamento não poderá ultrapassar o prazo estipulado na
proposta da licitante, não superior a 36 (trinta e seis) horas corridas, contadas a partir do inicio do
atendimento.
9.8. Entende-se por inicio do atendimento a hora de solicitação dos serviços e/ou equipamento.
9.9. Entende-se por término do reparo do serviço e/ou equipamento a sua disponibilidade para uso em
perfeitas condições de funcionamento no local onde está instalado.
9.10. Quando da solicitação da manutenção corretiva por meio de telefone, fac-símile ou e-mail, a SMTT
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fornecerá à CONTRATADA para fins de abertura de chamado técnico, as seguintes informações/;
a) Identificação e localização do equipamento para a qual foi solicitada;
b) Anormalidade observada;
c) Nome do responsável pela solicitação do serviço;
d) Número do telefone para contrato.
9.11. Todas as solicitações feitas pela SMTT serão revistadas pela mesma para acompanhamento e controle
da execução do contrato.
9.12. A empresa apresentará um relatório de visita contendo data, hora do chamado, início e término do
atendimento, identificação do equipamento defeituoso, as providências adotadas e as informações
pertinentes. O relatório deverá ser assinado pelo responsável pelo serviço de manutenção.
9.13. A Empresa deverá substituir o equipamento rejeitado já instalado por um novo no prazo de 05(cinco)
dias úteis, nos seguintes casos:
a)

Caso ocorram 04 (quatro) ou mais defeitos que comprometam o seu funcionamento normal,
dentro de qualquer período de 15 (quinze);

b) Caso a soma dos tempos de paralisação do equipamento ultrapasse 120h (cento e vinte) horas,
dentro de qualquer período de 15 (quinze) dias.
8.14. Após manutenção preventiva ou corretiva, caso seja necessário, deverão ser efetuados novos testes
de certificação/aferição, devendo ser enviadas imediatamente as certidões dos mesmos para a SMTT.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO:
Para fiscalização da implementação deste Contrato, será constituída uma Comissão Técnica, designada pelo
Secretário da SMTT, que verificará o cumprimento das normas e especificações técnicas definidas,
cumprimento de prazos e verificação/fiscalização dos planos de testes e instalação dos equipamentos e
serviços ofertados, nos termos da art. 67 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA:
11.1. A garantia de 0,1% (um décimo por cento) do valor deste Contrato, ora efetivada, será ao final do
contrato restituída em até 30 (trinta) dias, após requerida ao Secretário Municipal de Trânsito e Transportes
– SMTT.
11.2. Não serão devolvidos a garantia inicial, respectivos reforços e multas, no caso de rescisão do Contrato
por culpa exclusiva da Contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES:
12.1 Em caso de inexecução total ou parcial do ajuste, a CONTRATADA ficará sujeita às conseqüências
previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislações e normas aplicáveis;
12.2. A CONTRATADA, além das sanções previstas no Capítulo IV, Seção II, da Lei Federal nº 8.666/93,
estará sujeita, ainda, às seguintes multas:
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a) 0,20% (vinte centésimos por cento) sobre o valor total do contrato, por quaisquer descumprimentos
quanto as suas obrigações e/ou por má execução do contrato;
b) 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor total do contrato, por dia, que exceder ao prazo para
implantação/instalação dos equipamentos, limitado ao máximo de 1% (um por cento), salvo se houver
justificativa e esta for expressamente aceita pela Administração;
c) 1% (um por cento) do valor total do contrato, pela rescisão sem justo motivo, por parte da
proponente vencedora;
d) 1% (um por cento) do valor total do contrato quando a proponente vencedora não assinar o contrato
no prazo fixado;
e) 0,10% (dez centésimos por cento) do valor total do contrato, por dia, que a Contratada manter os
equipamentos inoperantes, sem a devida justificativa e aceita pela SMTT.
12.3. O valor da multa será atualizado monetariamente, nos termos da Lei nº 10.734/89 e Decreto nº
31.503/92, e alterações subseqüentes.
12.4. As importâncias relativas às multas serão descontadas do primeiro pagamento a que a CONTRATADA
tiver direito.
12.5. As licitantes e a CONTRATADA estarão, ainda, sujeitas às sanções penais previstas na Seção III, do
Capítulo IV, da Lei Federal n 8.666/93 e alterações posteriores.
12.6. Em aplicação de quaisquer penalidades será concedida à Contratada o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:
13.1. Poderão ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei Federal nº
8.666/93 e demais alterações posteriores.
13.2. Caso o CONTRATANTE não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a CONTRATADA cumpra
integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas neste
Contrato e na Lei nº 8.666/93 e demais alterações posteriores.
13.3. A rescisão poderá ser unilateral, amigável (resilição) ou judicial, nos termos e condições previstas no
art. 79 da Lei nº 8.666/93 e demais alterações posteriores.
13.4. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão previstas nos arts. 77
a 80 da Lei nº 8.666/93 e demais alterações posteriores.
13.5. Em caso de rescisão do presente contrato por parte do CONTRATANTE não caberá à CONTRATADA
direito a indenização, salvo na hipótese do art. 79, parágrafo 2º, da Lei Federal nº 8.666/93 e demais
alterações posteriores.
13.6. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
13.7. Rescisão do Contrato em Virtude de Força Maior:
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13.7.1. Tanto o CONTRATANTE, como a CONTRATADA poderão rescindir este Contrato em caso de
interrupção total na execução dos serviços por um período maior que 60 (sessenta) dias, em virtude de
força maior, conforme definido no artigo 393 do Código Civil Brasileiro, regularmente comprovado e
impedido da execução desde Instrumento Contratual.
13.7.2. No caso acima, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA os serviços que a mesma tenha
realizado de acordo com os termos deste Contrato.
13.7.3. Sempre que uma das partes julgar necessário invocar motivo de forca maior, deverá fazer
imediata comunicação escrita a outra, tendo esta última um prazo de até 30 (trinta) dias da data de seu
recebimento para contestar, ou reconhecer os motivos constantes da notificação.
13.8. Nos demais casos previstos na legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
14.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Elemento de Despesa: 33.90.39
Fonte dos Recursos: 100
Projeto/Atividade: 2678202282146 – Infraestrutura e Sinalização de Trânsito.
14.2. Os valores de empenhos relativos a exercício financeiro subseqüente, serão efetivados mediante
apostilamento, nos termos do parágrafo 8º, art. 65 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO:
O Contrato será publicado no Diário Oficial do Município, de conformidade com o Parágrafo Único, do Artigo
61, da Lei 8.666, de 21.06.93, ocorrendo às despesas da CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS TRIBUTOS E DESPESAS:
16.1 É da inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus tributários e encargos sociais resultantes deste
contrato, inclusive os decorrentes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social.
16.2. Em caso algum, a CONTRATANTE pagará indenização à CONTRATADA por encargos resultantes da
Legislação Trabalhista e da Previdência Social, oriundos de contrato entre a mesma e sua equipe de
prestação dos serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PARTES INTEGRANTES:
17.1. Fazem parte integrante do presente Contrato, a proposta da CONTRATADA e todos os elementos
apresentados, bem como as condições estabelecidas neste instrumento e seus anexos, se houver,
independentemente de transcrição.
17.2. Ficam, também fazendo parte deste Contrato, as Normas Vigentes, Instruções, Ordens de Serviço e
mediante Termo de Aditamento, quaisquer modificações que venham a ser necessárias durante a sua
vigência.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:
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Aplica-se a este Contrato nos casos nele omissos, o dispositivo na Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações, e, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito
privado, na forma do art. 54 da Lei nº 8.666/93, combinado com o art. 55, inciso XII, do mesmo diploma
legal.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO:
19.1. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, elegem as partes o Foro da cidade
de São Luis/MA, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
19.2. E, por estarem justos e certos, assinam e ratificam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, civilmente capazes, que a tudo sabem e
assistiram.
São Luís (MA), Em: ........./........../............

________________________
Francisco de Canindé Ferreira Barros
Secretário Municipal de Trânsito e Transportes
CONTRATANTE

_______________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_________________________________
NOME:
CPF:
RG n.º:

________________________________
NOME:
CPF:
RG n.º:
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CONCORRÊNCIA Nº 08/2016- CPL
ANEXO V
CARTA CREDENCIAL
À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da Empresa ( identificação da empresa),
vem, pela presente, informar a V. Sª. que o Sr. ( nome do representante), carteira de Identidade n.º
(número da carteira de identidade) é pessoa designada pela empresa para representá-la perante essa
Comissão, inclusive com poderes para renunciar ao direito de interposição de recursos em qualquer fase
da licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

(nome da empresa e assinatura de seu Representante Legal,com a qualificação, RG e CPF)
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CONCORRÊNCIA Nº 08/2016- CPL
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTEIMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL

(identificação do representante legal da empresa), na qualidade de representante
legal da empresa (nome da empresa) DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do § 2º do art. 32, da
Lei n.º 8.666/93, que até a data de entrega dos envelopes, nenhum fato ocorreu que inabilite a citada
empresa a participar da licitação em referência.

(local e data),

(nome da empresa e assinatura de seu representante legal,com a qualificação. RG e CPF )
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CONCORRÊNCIA Nº 08/2016- CPL
ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

(identificação da Empresa), inscrito no CNPJ nº (número do Cadastro Nacional
Pessoa Jurídica), por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) ( nome do representante da
Empresa), portador (a) da Carteira de Identidade nº (número da identidade) e do CPF nº (número do
Cadastro Pessoa Física), DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de
junho de 1793, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1799, que não emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz
(preencher a data)

(identificação e assinatura do representante legal da empresa )
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Concorrência nº 08/2016
=====================================================================================

CONCORRÊNCIA Nº 08/2016- CPL
ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante), doravante denominada Licitante, para fins do disposto
no item (completar) do Edital (completar com identificação do Edital), declara, sob as penas da Lei, em
especial o art. 269 do Código Penal Brasileiro, que:
a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da
proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio
ou por qualquer pessoa;
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da
referida licitação;
d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da
licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da
abertura oficial das propostas;
f)

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.

São Luís (MA),
(Representante legal do licitante no âmbito da licitação, com identificação completa)
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