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CONCORRÊNCIA Nº 006/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 050-64.681/2016
ÓRGÃO INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT
OBJETO: Contratação de empresa para instalação, operação e manutenção de roteador embarcado
Wi-Fi nos veículos que integram o sistema de transporte coletivo urbano de São Luís para acesso à
internet pelos usuários do sistema de transporte coletivo urbano. Sendo o investimento e demais
custos acessórios amortizados mediante a exploração de mídia embarcada em carácter de
exclusividade
RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
Segue abaixo as respostas do pedido de esclarecimento da empresa ONE SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA:
1. Item 8.3 alínea f) prova de regularidade perante a entidade de classe a que é filiada, se aplicável.
Trata-se do CREA? E se sim, seria da empresa e do profissional (engenheiro/técnico) que a representa?
- Os serviços ora licitados em si não são de engenharia, não estando enquadrados na RESOLUÇÃO Nº
218/1973. Contudo, partes dele são, podendo inclusive serem subcontratados, conforme o item 15.1
do Edital.
2. Item 8.4.1 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. Quando se tratar de Comarca com mais de um Cartório Distribuidor, para
facilitar a verificação da autenticidade do documento apresentado, pede-se que seja apresentada,
também, certidão da Corregedoria local indicando quais são os cartórios existentes na região para fim
especificado. O caso de São Luís temos apenas um? Se mais de um quais seriam?
- Em São Luís existe apenas uma distribuição que emite tal certidão, no Fórum Desembargador Sarney
Costa, que se localiza na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n - Calhau, São Luís - MA cartório.
3. Item 8.5.3 Segundo Regulamento ANATEL, o qual tem força de Lei, assim é com todas as agencias
regulatória, Cremos que a Licença de Estação não é exigência prévia para participar do Certame,
porém é antes da assinatura do contrato. Diferente da Licença (Termo de Autorização) de prestar o
Serviço de Comunicação Multimidia, a qual deve ser exigência prévia inclusive no credenciamento. É
correto nosso pensamento?
- Para habilita-se no certame basta atender o item 8.5.3., apresentando o Licença ou a Declaração.
Caso opte pela declaração e não obtenha a decida licença, a empresa poderá ser devidamente
sancionada, conforme prevê o Edital e seus anexos.
4. Já o Item 8.5.4 Outorga de Serviços de Comunicação Multimídia junto ao ..., esta sim deve ser
prévia, por isso exigida no credenciamento, como consta no Termo de Referencia no item 7, “A
Empresa Licitante deve apresentar obrigatoriamente, no credenciamento, a Licença do Serviço de
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Comunicação Multimidia – SCM, a fim de atender exigência à regulação ANATEL – Agência Nacional de
Telecomunicações”. A Fundamentação para tal também consta no item 11 do Termo de Referência,
veja: “A resolução 614 de 28 de maio de 2013, estabelece em seu CAPÍTULO II, DA FORMALIZAÇÃO
DA AUTORIZAÇÃO, em seu artigo 15: Quando a Prestadora de SCM for selecionada mediante
procedimento licitatório, conforme dispõe o art. 136 da LGT, combinado com seu § 2º, a autorização
será formalizada por meio de assinatura de Termo, cuja eficácia se dará com a publicação do seu
extrato no DOU”. Favor confirmar este entendimento, uma vez que o item 8.5.5 contradiz o Termo de
Referência, como se pode ver abaixo.
Item 8.5.5 Caso as empresas não obtenham o documento citado no item 8.5.3 e 8.5.4 ou que
demonstrem não possuir capacidade técnica...
Entendemos que este Item 8.5.5 contradiz o item acima. É correto nosso pensamento?
- Não contradiz. Se a empresa não obter em tempo hábil os documentos 8.5.3 e 8.5.4, o contrato será
rescindido, além das penas que poderá sofrer advindas do processo administrativo.
5. Alega a empresa que solicitou os esclarecimentos que o Edital deveria exigir na qualificação técnica
que a empresa apresente atestado de capacidade técnica que já tenha executado armazenamento dos
logs em ambiente digital seguro, conforme exige o a Lei nª 12.965/2014 e ao fim pergunta: Conforme
relatado não há nenhuma garantia ou algo que comprove que o licitante participante executou as
partes de segurança dos armazenamentos dos logs. É correto nossa justificativa?
- Não é correta. A exigência para segurança dos dados é uma GARANTIA LEGAL, sendo a empresa
obrigada a seguir. Caso a empresa venha descumprir, a mesma será devidamente apenada conforme a
legislação. Assim, não há necessidade de exigência específica em qualificação técnica.
São Luís (MA), 10 de agosto de 2018.

ANDROS RENQUEL MELO GRACIANO DE ALMEIDA
Membro
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