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5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5
.
9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de

caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:

5
.
9.

1
. Por razão de interesse público; ou

5
.
9

.
2

. a pedido do fornecedor.

6. CONDIÇÕES GERAIS

6
.
1

. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições
do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e Minuta do Contrato, ANEXOS AO
EDITAL.

6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois
de lida e achada em ordem

, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia ao órgão participante.

São Luís, (MA)£0 de

42ÉOM.
Helena Maria Duailibe Ferreira

Secretária Municipal de Saúde/SEMUS

ATA DE REGISTRO PREÇOS N° 090/2016/CPUPMSL

PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2016/CPUPMSL

PROCESSO N° 040-1456/2015-SEMUS

ÓRGÃO GERENCIADOR:
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MA.
UASG: 980921

ÓRGÃO PARTICIPANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS - SEMUS

AOS OITO DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS, a Prefeitura Municipal de São
Luís, por intermédio da Central Permanente de Licitação, situada à Av. Jerônimo de Albuquerque, Quadra
16, n° 06, Ed. Nena Cardoso, Vinhais, São Luís - MA, inscrito no CNPJ sob o n° 06.307.102/0001-30,

representado pelo seu Presidente o Sr. Madison Leonardo Andrade Silva, nos termos da Lei n° 8.666,

de 21 de junho de 1993, e da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos Federais n° 5.450, de

31 de maio de 2005, n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e Decreto Municipal 44.406, de 09 de setembro de

2013 e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta e decisão proferida,

apresentadas no Pregão Eletrônico n° 08/2016, RESOLVE registrar o preço ofertado pela empresa A W M
ARAÚJO - ME. CNPJ N°. 15.676.472/0001-36

, com sede na Rua 05, Quadra 24, N° 48, Alto do Turú III,

São José de Ribamar-MA, representada neste ato por seu representante legal Sr. Antonio Walgney

Monteiro Araújo, CPF N° 639.399.323-53 e RG N° 2104692-1-SSP/MA, HOMOLOGADO pela Dra. Helena

Maria Duailibe Ferreira, Secretária Municipal de Saúde/ SEMUS.

1
. DO OBJETO

A presente Ata tem como objeto o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa
para o fornecimento de refeições prontas tipo quentinhas, para atender a Secretaria Municipal de
Saúde e demais unidades da Rede, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de
Referência, do Edital do Pregão Eletrônico n° 08/2015, que é parte integrante desta Ata.

1
.
1

. Local de entrega: Conforme cronograma expedido pela SEMUS, após a assinatura do contrato.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2
.
1

. O preço registrado, os quantitativos e as especificações do objeto da licitação referente a
proposta da beneficiária desta Ata, estão registrados conforme segue:

ITEM ESPECIFICAÇÃO/CARDÁPIO

Fornecimento de refeições preparadas
tipo quentinhas em embalagens com três
divisórias. Dimensões: Aproximadamente 24
cm de largura por 24 cm de comprimento,
acompanhada de garfo, faca e ou colher
descartáveis. Tamanho das divisórias:

Divisória 01: Aproximadamente 24cm X

15cm para arroz; Divisória 02:
Aproximadamente 14cm X 13cm para feijão;
Divisória 03: Aproximadamente 10cm X
13cm para a salada ou guarnição;
Conteúdo/composição: I - Entrada: Salada
(crua,cozida,refogada e/ou com azeite de
oliva) podendo conter no mínimo 02 (dois)
dos seguintes vegetais: cenoura, beterraba,
alface, acelga, chuchu, rúcula, manjericão,
abóbora, repolho, batata inglesa, batata doce
e outros. A salada crua deverá ser

acondicionada em embalagem individual,
separadamente dos alimentos quentes. II -
Arroz (160g) cozido, tipo I, extra, 1a
qualidade, grãos inteiros e longos.
(Preparações variadas: branco, baião de
dois, de cenoura e etc.) Ill - Feijão cozido
(150g), mulata gorda, carioquinha ou preto,
tipo 1, extra. Servido de forma variada. IV -
Carnes: Alcatra, patinho ou chã de dentro
(180g) ou aves (250g) ou peixes - filé de
pescada (120g), postas (200g), ou suino -
pernil (150g) ou costela (200g). V -
Guarnição: farofa ou farinha (50g), macarrão,
purés de legumes, etc... VI - Sobremesa:
Doce ou fruta (1 fatia ou unidade) Peso
mínimo total 600g.
_

QTD VALOR UNIT.

R$

2.800.000,00

3. VALIDADE DA ATA

Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de
compromisso para futura contratação, terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura.

4. REVISÃO E CANCELAMENTO

4
.1. A Administração, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizará pesquisa de mercado

periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

4
.
2

. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao fornecedor.

4
.
3

. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.

4
.
4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

4.
5

. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4
.
5
.
1

. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes
do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados; e

4
.5.

2
. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de

negociação.

4
.
6

. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
desta ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.

4.7. O Registro do fornecedor será cancelado quando:

4
.
7
.
1

. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

4
.
7

.
2

. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

4
.
7

.
3

. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou

4
.
7

.
4

. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

4
.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.

7
.
1

, 4.7.2 e 4.7.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4
.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de

caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:

4
.
9

.
1

. Por razão de interesse público; ou

4
.
9

.
2

. a pedido do fornecedor.

5. CONDIÇÕES GERAIS

5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições
do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e Minuta do Contrato

, ANEXOS AO
EDITAL.

5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois
de lida e achada em ordem

, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia ao órgão participante.

São Luís, (MA), 26 de abril de 2016.

/CUpJLOU .
Helena Maria Duailibe Ferreira

Secretária Municipal de Saúde/SEMUS

Processo Administrativo n°. 060 - 13599/2016 - SMTT
Concorrência n° 004/2016 - CPL/PMSL
Objeto: CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS
NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS

, EM TODO O SISTEMA REGULAR MUNICIPAL, COMPREENDENDO
(I) A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO, MEDIANTE A
DISPONIBILIZAÇÃO DE ÔNIBUS, OU OUTRAS TECNOLOGIAS QUE VIEREM A SER
DISPONIBILIZADAS, (II) A IMPLANTAÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE
BILHETAGEM AUTOMÁTICA

, E (III) A OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO.
Órgão Interessado: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

COMUNICADO N° 01/2016

Comunico as empresas e demais pessoas jurídicas que protocolizaram nesta CPL ou
enviaram para o e-mail iicitacao.transporte.pmslz@amail.com pedidos de esclarecimento até o
dia 14/04/2016, acerca do certame em epígrafe, que segue em anexo a este comunicado as
respostas que foram respondidas pela SMTT.

As respostas que se encontram em anexo estão disponíveis no sítio eletrônico na internet
http://www.saoluis.ma.qqv

.br/licitacoes. bem como estarão no Diário Oficial do Município de
São Luís na Edição do dia 29/04/2016.

São Luis (MA), 27 de abril de 2016.

<//"Lfaí c/C-/7
ros penquel Melo Graçíanp de AlmeidaAndrés J?enquel l

Membro Relator

iderleí BragaThiago Vanderlei Braga
Membro

m

Membro
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NÚMERO AUTOR Questionamento / Escurecimento Resposta

1

Sindicato das

Empresas de
Transporte de
Passageiros de
São Luís - SET

Cópia do Projeto Básico
apresentado na Audiência
Pública, realizada em 20 de
janeiro de 2016, no auditório da
sede da FIEMA.

0 Projeto Básico da presente licitação
encontra-se disponível para consulta no
site

http://www.saoluis.ma.gov.br/licitacoes.

2

Nome completo da pessoa que
fez a abertura da Audiência

Pública, bem como a função que
o mesmo exerceu na referida

Audiência.

Todas as informações referentes à
Audiência Pública n9 01/2016

encontram-se disponíveis em sua ata,
publicada no Diário Oficial do Município
em 23.02.2016, bem como no site
http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal
_

subpagina.asp?site=1665

3 SET

A licitação das concessões do
serviço de transporte público
contemplará os estudantes com
direito à meia passagem
cadastrados em 2015 e 2016?

Em resposta ao oficio 064/2016
informamos que a licitação contemplará
todas as gratuidades e benefícios
tarifários atualmente existentes em leis

municipais.

Qual o valor estimado para o

contrato e o valor para garantia?
0 valor estimado para o contrato
encontra-se no item 8.1. do Edital.

4

Rio Anil

Transporte e
Logística

De igual forma o valor de garantia de
proposta encontra-se no item 13.1. do
Edital, e corresponde a 1% dos
investimentos a cargo da
Concessionária, no primeiro ano de
concessão; tal valor é condizente ao

estipulado pelo art. 31, III, da Lei Federal
ne 8.666/1993.

Ambos os itens descriminam os valores

acima mencionados por lote.

5

Qual o critério utilizado para
obter os percentuais de outorga
exigidos para cada lote?

Os valores de referência de outorga
foram calculados com base em uma

mesma taxa interna de retorno (TIR)
para todos os lotes, em torno de 10% ao
ano (remuneração de projeto, fluxo não
alavancado).

6

Qual a justificativa técnica que
.
 sustenta a ausência de isonomia

entre os percentuais exigidos
para cada lote?

Os lotes são diferentes entre si quanto à

dimensão e às condições operacionais.
Todos os lotes, não obstante diferentes,

são equilibrados do ponto de vista
econômico-financeiro.

NÚMERO Autor Questionamento / Esclarecimento Resposta

0 valor global definido para cada lote é
resultado da projeção de receitas de
cada um deles ao longo do prazo da
concessão.

Os valores de referência de outorga
foram calculados com base em uma

mesma taxa interna de retorno (TIR)
para todos os lotes, em torno de 10% ao
ano (remuneração de projeto, fluxo não
alavancado).
Não havendo, portanto, tratamento
anti-isonômico entre os lotes.

7

Qual a forma de pagamento dos
80% restantes da outorga? Serão
parcelas anuais com percentuais
fixos ou variáveis?

Nos termos do item 14.1.1.2. do Edital,

o saldo restante da outorga deverá ser
pago mediante parcelas anuais e iguais,
ao longo do restante da concessão.

8

Não haveria necessidade de

demonstrar orçamento
detalhado estimado em planilhas
de quantitativos e preços
unitários nos termos do artigo 40,
§29, II, da Lei 8.666/93, de forma
a apresentar maior segurança
para as empresas interessados no
certame, para as licitantes
vencedoras que irão investir no

negócio, bem como para a
população que usufruirá dos
serviços com valor adequado?

Todos os elementos necessários para o
conhecimento do objeto licitado, bem
como para formalização das propostas
constam do projeto básico (Anexo 1 -
Edital).

Dessa forma, os licitantes deverão
apresentar suas propostas (técnicas e
comerciais) de acordo com sua expertise
e os padrões económicos estipulados no
Edital, demonstrando, sua eficiência
operacional.

9

Como será recompensada a
realização dos serviços
complementares, como
administração, manutenção e
conservação dos terminais de
integração e estações de
transferência? Haverá tarifas

específicas, estabelecidas pelo
Poder Concedente?

Tais serviços encontram-se
compreendidos na tarifa de
remuneração das concessionárias.

Adicionalmente, nos termos do artigo
10, V, da Lei Complementar n
3

.430/1996, combinado com o item
7

.
1

.

"
m

" do Contrato (Anexo 2 - Edital),
poderá o Poder Concedente requerer a
disponibilização de veículos para
utilização extraordinária dos usuários,
que será remunerada nos termos do
item 8.1."s" do Contrato (Anexo 2 -
Edital).

10
Qual a descrição dos custos do
SBA - Sistema de Bilhetagem

Os licitantes deverão apresentar suas
propostas (técnicas e comerciais) de

NÚMERO autor Questionamento / Esclarecimento Resposta

Automática, SCO - Sistema

Complementar de Operação e da
Manutenção dos Terminais de
Integração, bem como os valores
discriminados?

acordo com sua expertise e os padrões
económicos estipulados no Edital,
demonstrando, dessa forma, sua

eficiência operacional.

Qual a aplicação dos veículos de
15 metros, previstos na Tabela VI
do item 3.2.1. do Projeto Básico -
"Ônibus Padron 15 m", visto que
os mesmos não estão previstos

É permitido ao concessionário utilizar
veículos de porte diferenciado para

compor sua frota, valendo-se do fator
de equivalência do veículo convencional

para fazer substituições em relação aos

11

em linhas em qualquer um dos
lotes?

valores de referência. A substituição

entretanto não deve trazer prejuízos ao
intervalo entre atendimentos a critério

de avaliação da SMTT.

A composição da frota deve obedecer à
quantidade de veículos articulados com
ar condicionado exigida no edital e
constante da proposta. Não será
admitida a troca de veículos articulados

por veículos 15m ou padron.

12

Como será realizada a

compensação financeira entre os
quatros lotes no caso de não
haver o equilíbrio entre receita e
custo entre eles? Qual a solução
no caso de determinado lote

apresentar um superávit e outro
um déficit com relação ao
resultado médio do Sistema

Urbano de São Luís?

Não haverá compensação entre os lotes.

Ademais, na hipótese de a receita
tarifária não ser suficiente para arcar
com a tarifa de remuneração da
concessionária, serão aplicados os
termos do item 2.1.2 do Edital.

13

Quais as regras do presente
certame consoante a empresas

pertencentes ao mesmo grupo
económico?

Vide item 6.2.1. do Edital.

14

Uma mesma empresa ou grupo

económico pode ser vencedora
de 2 lotes distintos, sendo a

Empresa Líder de um Consórcio
em 1 lote e Consorciada em

outro?

Sim, desde que nos termos do artigo 50,

parágrafo único, da Lei Complementar
no 3.430/1996.

15

No caso de empresa que não

tenha qualquer experiência na
área de transportes, como por

Entendemos que a licitante deverá
apresentar objeto social compatível com
o da licitação (Acórdão n? 1.021/2007-

NÚMERO AUTOR Questionamento / Esclarecimento Resposta

exemplo, um supermercado,
estará cumprindo com todas as
exigências previstas no item
15.5.1.1. deste Edital com a

presença, no seu quadro de
funcionários, de um profissional
de nível superior, ou outro,
reconhecido pelas respectivas
entidades de classe, quando
cabível, como detentor de

atestado de responsabilidade
técnica, devidamente registrado
na entidade de classe da região
onde os serviços foram
executados?

Plenário TCU).

Adicionalmente, referida

compatibilidade, bem como a
veracidade das informações

apresentadas, poderão ser objeto de
diligência específica pela CPL, nos
termos do item 10.5. do Edital.

16

Qual a justificativa para o peso da
Proposta Comercial (0,6) ser
maior que o utilizado para
Proposta Técnica (0,4)?

Trata-se de critério discricionário da

Administração Pública. 0 peso é
condizente com licitações similares
realizadas no país.

17

Tendo em vista a ausência de

identificação da Comissão de
Licitação e respectiva Portaria
que a designa, no preâmbulo do
Edital e o Aviso de Licitação, o
certame será conduzido por uma
Comissão Especial de Licitação ou
pela Comissão Permanente?

0 processo será conduzido por
Comissão composta de membros
designados pela Portaria n$ 05/2016 -
GAB/CPL datada de 02 de março de
2016.

18
Scania Latin

América

Ref. 3.2.1.

É exigido a entrega de ônibus
padron 15m e ônibus articulados,
fazendo referência a norma ABNT

NBR 15570/2008, a norma não
contempla características de
potência do motor, posição do
motor, tipo de suspensão, tipo de
pneus, câmbio manual ou
automático, dentre outras.

A falta desta informação permite
que o operador coloque no
sistema ônibus articulados

adaptados com motor dianteiro e
câmbio manual, assim solicitamos
que seja adicionado a
informação: Os veículos deverão
ser originais de fábrica e não
serão aceitas adaptações.

Na ausência de normas técnicas, o

concessionário, quando da apresentação
do veículo para vistoria, poderá

apresentar atestado do fabricante
quanto à adequação e garantia técnica
dos veículos a serem utilizados. A SMTT

reserva-se o direito de disciplinar as
características técnicas dos veículos a

serem aceitos ao longo da concessão.

NÚMERO AUTOR Questionamento / Esclarecimento Resposta

19

Se a conclusão do certame

licitatório até a sua adjudicação
ultrapassar o prazo de 90 dias
como ficará a situação de
validade do seguro garantia?

0 seguro garantia deverá ser renovado
por igual período.

20

A proponente que apresentar
proposta para mais de um lote
deverá apresentar um único
envelope da garantia de proposta
ou copia autenticada da garantia
para outros lotes que for
concorrer?

Nos termos do item 11.1 do Edital,

deverão ser apresentados, para cada
lote, um envelope contendo a garantia
de proposta da proponente. A licitante
que apresentar proposta para mais de
um lote, nos termos do item 13.1.2.,

deverá apresentar, ao menos, uma via
original da garantia de proposta,
podendo reproduzir, nos envelopes dos
demais lotes que vier a participar, cópia
simples do documento.

21

Para a elaboração do fluxo de
caixa e planilhas a data base para
os preços dos insumos
apresentados pelas proponentes
será livremente definida? Se não,

A data-base será a data de entrega das
propostas.
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qual data base usar?

Viação Primor
Os coeficientes de consumo e

utilização a serem aplicados nas
planilhas serão livremente
definidos pelas proponentes?

Os proponentes poderão utilizar, em
suas propostas e sob sua conta e risco,
os coeficientes de consumo e utilização
que considerarem adequados.

22 Inobstante, esta SMTT continuará

pautada pela planilha e coeficientes
constantes do Anexo II da Lei

Complementar 3430/1996 {alterada
pela Lei Complementar n? 05/2015)

23

Se a data de vencimento de uma

certidão cair na data da seção
pública de recebimento dos
envelopes qual será o
procedimento da CPL?

Somente serão admitidas licitantes cujas
certidões se encontrem válidas na data

de realização do certame. Caso o prazo
de validade expire no decorrer no
certame licitatório, por força do
disposto no art. 55, XIII, da Lei Federal
ng 8.666/1993, o licitante deverá
providenciar a manutenção de sua
habilitação ao longo de todo o certame.

24

Sabendo que a legislação
determina o encerramento e

entrega, sem multas, do balanço
patrimonial no mês de junho de

O balanço patrimonial, e demais
demonstrações contábeis, apresentado
deverá refletir o exercício de 2015

{Acórdão n? 1.999/2014 - Plenário TCU).
Número Autor Questionamento / Esclarecimento Resposta

cada ano, qual será o ano base do
balanço patrimonial e das
demonstrações financeiras
deverá integrar a documentação
de qualificação?

25

Em sociedade limitada não utiliza

o procedimento de emissão de
termo de posse de sócio gestor.
Nesta situação, a apresentação
do contrato social da empresa
com a indicação do sócio gestor
responsável pela administração
em seu corpo serve como

comprovação de tempo de
experiência? Este tempo será
contado da data de criação da
empresa?

Não. A comprovação versada no item
15.2.2.1.1. é referente à vinculação do
profissional detentor do atestado, à
Licitante.

A apresentação de contrato social, com
a indicação de sócio gestor, não supre a
necessidade de comprovação técnico-
profissional, mediante atestados
emitidos em nome do profissional.

26

Optando por usar o tempo de
experiência profissional, os

requisitos frota e média mensal
de passageiros transportados
estão dispensados?

O critério "tempo de experiência
profissional" não se encontra nos

requisitos de habilitação técnica,
previstos no item 15.5.1. do Edital.

Em caso de eventual comprovação
técnico-profissional, deverá a licitante
apresentar a atestação emitida em
nome do profissional, nos mesmos
moldes do previsto no item 15.5.1. do
Edital.

27

Como foram calculados os índices

de equivalência de frota
apresentados?

Os fatores de equivalência foram
calculados em função da capacidade de
cada tipo de veículo. Como referência e
esclarecimento, foram usados os

seguintes parâmetros: micro-ônibus =
20 passageiros, convencional = 70
passageiros, padron 15 metros = 130
passageiros, e articulado = 158

passageiros.

28

Visto que a demanda
apresentada refere-se à média do
período de dez/2014 à nov/2015
e que a implantação do 

"bilhete

único" ocorreu no mês de

dezembro de 2015, posterior a
data base de cálculo, informar se
os valores de demanda

Não há correções a fazer no número de
passageiros.

NÚMERO Autor Questionamento / Esclarecimento Resposta

apontados foram corrigidos?

29

Quais foram os parâmetros
fixados na implantação do bilhete
único? Eles serão mantidos?

As regras iniciais de integração
determinam que, ao optar por
conduções das linhas troncais e
circulares, o passageiro tem lh30 para
embarcar em um segundo ônibus no
mesmo sentido, caso julgue necessário,
sem precisar pagar uma nova
passagem. Já nas linhas identificadas
como alimentadoras, o usuário tem até
45 minutos para embarcar em outro
ônibus em qualquer sentido, sem pagar
uma nova passagem.

A quantidade total de veículo por
lote está correta? A quantidade
correta por lote não seria?

Vide errata já disponibilizada no site
oficial da Prefeitura de São Luis

http://www.saoluis.ma.gov.br/licitacoes.
30 Lotei - 280

Lote II- 194

Lote III - 241

Lote IV- 221

31

0 atingimento dos percentuais, e
respectivas quantidades fixadas,
poderá ser inserido na frota ao
longo o ano de modo a terminar
cada ano de concessão

cumprindo a meta fixada?

Sim.

32

Para o cálculo desta quantidade
poderá ser considerado os 20%
de ônibus com ar condicionado

que deverão compor a frota no
ano 1?

Sim.

Como não há, e nem poderia ser Entendemos que o prazo estipulado no

33

diferente
, obrigação do

proponente possuir frota

diferenciada nos termos exigidos,
o prazo máximo não é suficiente
para montadora e encarroçadora
entregar o produto que poderá
ser encomendado somente após
adjudicação da licitação, este
prazo não deve ser ampliado?

Edital é suficiente.

34
0 ônibus articulado deverá ser

com ar condicionado?

Sim.

35
Expresso

Rodoviário
0 projeto básico (anexo 1), em
seu item 4.3, trata sobre a função

A exploração de espaços comerciais no
interior dos Terminais de Integração

NUMERO AUTOR QUESTIONAMENTO / LSCLARECIMENTO KESPOSTA

1001 de gestão e manutenção dos
terminais de integração. Dentre
as atribuições da concessão,
consta: "Fiscalizar a exploração
dos espaços internos do
Terminais de Integração
destinados a pequenas unidades
comerciais

, mediante

instrumento próprio e exercer
respectivo controle do uso"

.

Entendemos, portanto, que será
possível obter receitas através da
exploração destes espaços
comerciais. Está correto nosso

entendimento?

constitui receita acessória à concessão.

36

Tendo em vista as tabelas de

frotas dos lotes descritas no item

3
.
2

.
3

. do Projeto Básico,
entendemos que não haverá

frota reserva de apoio aos
Terminais de Integração. Está
correto nosso entendimento?

Sim. Fica a critério das concessionárias

utilizar-se de recursos como frota de

apoio nos terminais para auxiliar no

cumprimento de horário das partidas.
Ressalta-se a responsabilidade das
concessionárias em cumprir os horários
de partida, sob pena de aplicação das

sanções contratuais e operacionais

pertinentes.

37

Entendemos, que a partir da
definição do desequilíbrio
econômico-financeiro, o poder
concedente deverá arcar com

todo o prejuízo financeiro, até
que seja alcançado o equilíbrio
econômico-financeiro. Está

correto nosso entendimento?

0 entendimento está correto.

38

Entendemos, que até posterior
convénio a ser realizado entre o

Município de São Luís e o Estado
do Maranhão, as futuras
concessionárias não arcarão com

o transporte dos estudantes e de
quaisquer gratuidades não
pertencentes ao Município de
São Luís. Está correto nosso

entendimento?

0 sistema foi dimensionado para
suportar todas as gratuidades e
benefícios tarifários atualmente

praticados.

39

Qual das determinações do Edital
é válida? Os arquivos da proposta
comercial e técnica deverão ser

Os arquivos da proposta comercial
deverão ser entregues em ambos os
formatos. No que se refere a proposta

NUMERO AUTOR QUESTIONAMENTO / ESCLARECI  MENTO RESPOSTA

entregues em PDF ou XLS (Excel)? técnica esta deverá ser entregue em
padrão PDF, constando as planilhas que
a demonstre em formato XLS (Exceli)

40

Sendo assim, em atendimento ao

projeto básico, entendemos que
é possível apresentar, em
substituição aos 5 veículos
articulados exigidos, 7 veículos
padron ou até mesmo 12 veículos
convencionais. Está nosso

entendimento correto?

Não. Para obtenção da pontuação
prevista na proposta técnica da licitante,

no item "PRAZO PARA IMPLANTAÇÃO DE
VEÍCULOS ARTICULADOS NA FROTA", a
licitante deverá propor uma quantidade
de veículos articulados não inferior

àquela indicada no item 3 do Anexo 1,
conforme Anexo 5, item 9.4., (ambos os
anexos do Edital).Os fatores de

equivalência foram calculados em

função da capacidade de cada tipo de
veículo utilizando os seguintes

parâmetros: micro-ônibus = 20
passageiros, convencional = 70

passageiros, padron 15 metros = 130

passageiros, e articulado = 158
passageiros.

41

Se o somatório a que se refere o
item 15.1.2. não trata do índice

de solvência geral (ISG), nem do
grau de endividamento (GE), a
que somatório de valores
relativos a qualificação
econômico-financeira o edital se

refere?

Nos termos do item 15.4.1.2.1., os
índices económicos (ISG e GE) deverão

ser comprovados, isoladamente, por
cada membro do consórcio.

42

Entendemos, que os citados
operadores alheios aos presentes
serviços, são os operadores das
linhas semi urbanas e outros

modais não licitados neste

presente Edital, e que os
Terminais de Integração na
verdade se transformarão em

simples terminais de abrigo dos
passageiros. Está correto nosso
entendimento?

Os "operadores de sistemas de
transporte alheios aos presentes
serviços

" correspondem aos operadores
dos serviços semi-urbanos e outros
modais não licitados na presente
concessão.

Os terminais de integração continuarão
a funcionar com os procedimentos e
funcionalidades atualmente existentes.

43

Entendemos, que até posterior
convénio a ser realizado entre o

Município de São Luís e o Estado
do Maranhão, as futuras receitas
da bilheteria dos respectivos

Nos termos do artigo 107, da Lei
Complementar n® 3.430/1996, a
arrecadação da venda de créditos
eletrônicos deverá ser depositada em
conta de arrecadação do sistema, a ser
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Número

45

NÚMERO

Autor

Viação Primor

Mineira

Transportes

Questionamento / Esclarecimento

Terminais de Integração, serão
receitas de propriedade do
respectivo lote, conforme item
3

.
2

. do Projeto Básico:
Lote 01 - Terminais da Praia

Grande e Distrito Industrial

Lote 02 - Terminal da

Cohab/Cohatrac
Lote 03 - Terminal do São

Cristóvão

Lote 04 - Terminal do

Cohama/Vinhais
Está correto nosso

entendimento?

Entendemos, portanto, que a
idade máxima a ser atendida para
os veículos micro-ônibus e

padron (15 metros) será também
de 10 anos. Está correto nosso

entendimento?
_

O projeto básico (anexo 1), em

seu item 3.4., apresenta síntese
das informações por lote. A
Tabela 12

, em especial, apresenta
síntese dos parâmetros
operacionais. (...) Nota-se que a
soma das frotas de micro-ônibus,

convencionais e articulados não

está correta na linha "frota total".

(...).
 Deve se levar em conta a

soma das frotas ou a linha "frota

total".

A ausência (na lei complementar
n9 05/2015) de índices relativos
aos micro-ônibus é indicativa de

que posso usar os índices usuais
do mercado, e não me limitar
àqueles da tabela mencionada
acima?

Entendemos que, uma vez que as

informações constantes das
tabelas B a J estejam no conjunto
de planilhas apresentadas pela
licitante, não é necessário fixar-se
no modelo, havendo liberdade no
modelo de apresentação. Nosso
Questionamento / Esclarecimento
entendimento está correto?

Tendo em vista as tabelas de

frotas dos lotes descritas no item

3
.
2

.
3

. do Projeto Básico,
entendemos que não haverá
linhas com destino às praias aos
sábados, domingos e feriados.
Está correto nosso

entendimento?

Será aceito o balanço patrimonial
do SPED ou pode ser apresentado
através de livro diário físico

registrado em junta?

O Edital [itens 15.4., e seguintes]
não fala da possibilidade de
apresentação de balanço de
abertura para empresas com
menos de 1 ano de exercício

financeiro. Na lei toda empresa

que tem menos de 1 ano de
exercício financeiro fica

amparada pelo balanço de
abertura. (...) Gostaríamos que
fosse divulgado uma correção do
edital referente a este item e os

seus sub-itens para que ficasse
claro para todos os interessados
na questão da substituição do
balanço patrimonial e
demonstrativos contábeis, pelo
balanço de abertura.

_

Resposta

administrada por entidade privada
representativa das concessionárias.
A receita de eventual comercialização de
passagens (i) nas bilheterias dos
Terminais de Integração, ou (ii) no
interior dos veículos, será de

propriedade das concessionárias que
efetuaram sua venda.

Sim, está correto o entendimento.

Vide errata já disponibilizada no site
oficial da Prefeitura de São Luis

http://www.saoluis.rna.gov.br/licitaeoes.

A ausência de índices relativos a micro-

ônibus deve seguir publicações

municipais, quando houver. Em caso de
não existência de tal publicação, índices
devem ser propostos pela

concessionária e estão sujeitos à
avaliação da SMTT.

As propostas devem ser apresentadas

no formato solicitado. Apenas
informações adicionais complementares

às solicitadas nas tabelas podem ser
apresentadas em formato de

preferência da licitante.

Resposta

As tabelas apresentadas no item 3.2.3
apresentam a síntese mensal dos
parâmetros operacionais. Viagens aos

sábados, domingos e feriados devem
seguir especificações previstas nas
Ordens de Serviço.

Ambos serão aceitos, desde que o livro

diário físico com o balanço patrimonial,
bem como as demonstrações do
resultado do exercício, encontre-se

autenticado na Junta Comercial, nos

termos do disposto no Decreto Federal
n® 1.800/1996, e alterações.

_

Nos casos de empresas com menos de
um exercício financeiro, serão aceitos os

balanços de abertura; todavia, a

veracidade das informações

apresentadas, poderão ser objeto de

diligência específica pela CPL, nos
termos do item 10.5. do Edital.

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 050 - 13599/2016

CONCORRÊNCIA N° 04/2016

OBJETO: Concessão do serviço de transporte público coletivo de passageiros no município
de São Luís, em todo sistema regular municipal, compreedendo (I) a operação e
manutenção do serviço de transporte coletivo, mediante a disponibilização de ônibus, ou
outras tecnologias que vierem a ser disponibilizadas, (II) a implantação, disponibilização e
operação de sistemas de bilhetagem automática, e (III) a operação, conservação e
manutenção de terminais de integração.

ERRATA

No Anexo 1 -Projeto Básico do Edital, na tabela 12 do item 3.4, na linha FROTA TOTAL,

ONDE SE LÊ:

Tabela 1 - Síntese dos parâmetros operacionais

FROTA TOTAL 207 219 255 245

LEIA-SE:

Tabela 2 - Síntese dos parâmetros operacionais

FROTA TOTAL 280 194 241 221

São Luis (MA), 13 de abril de 2016.

ANDROS RENQUEL MELO GRACIANO DE ALMEIRA
Membro Relator/CPL

ALEXANDRE SOUZA FARIAS

Membro CPL

THIAGO VANDERLEI BRAGA

Membro CPL

Processo Administrativo n°. 060 - 13599/2016 - SMTT
Concorrência n° 004/2016 - CPL/PMSL
Objeto: CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS
NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS

, EM TODO O SISTEMA REGULAR MUNICIPAL, COMPREENDENDO
(I) A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO, MEDIANTE A
DISPONIBILIZAÇÃO DE ÔNIBUS, OU OUTRAS TECNOLOGIAS QUE VIEREM A SER
DISPONIBILIZADAS, (II) A IMPLANTAÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE
BILHETAGEM AUTOMÁTICA

, E (III) A OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO.
Órgão Interessado: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

COMUNICADO N° 02/2016

Comunicamos as empresas EXPRESSO RODOVIÁRIO 1001 LTDA, RIO ANIL
TRANSPORTE LOGÍSTICA LTDA

, TAGUATUR -TAGUATINGA TRANSPORTE E TURISMO LTDA E
VIAÇÃO PRIMOR LTDA, que após análise das duas impugnações protocolizadas no dia
14/04/2016, proferiu o seguinte decisão:

Diante do exposto, resta demonstrado que não há qualquer
irregularidade quanto aos pontos aventados pelas IMPUGNANTES,

razão pela qual, de rigor a IMPROCEDÊNCIA dos termos do Pedido
de Impugnação apresentados pelas empresas (i) Expresso Rodoviário
1001 LTDA (ii) Rio Anil Transporte Logística L"TT)A, (iii) TAGUATUR -
Taguatinga Transporte E Turismo LTDA e (iv) Viação Primor LTDA.

A decisão na íntegra
http://www.saoluis.ma.gov.br/licitacoes.

encontra sítio eletrônico

São Luís (MA), 27 de abril de 2016.

Andros Renquel Melo Graciano de Almeida
Membro Relator

4 íaA~-
Thiago Vanderlei Braga

Membro

,, /< r wm
Alexandre Souza Farias

Membro

REF.: PROCESSO N°. 260.2910/2016 São Luís, 25 de abril dc 2016.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Registro de Preços, para futura contratação de empresa especializada no
fornecimento de combustível e óleo lubrificante para a frota de veículos do Instituto
Municipal da Paisagem Urbana - IMPUR.

Pelo presente ato e com fulcro no §2° do art. 4® da Lei Municipal n°
4

.537/2005, homologo a licitação realizada sob a modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, de N° 21/2016 - CPL, com a finalidade de criar uma ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, de interesse do Instituto Municipal da Paisagem Urbana -
IMPUR bem como o ato adjudicatório exarado pelo Pregoeiro Marcelo dc Abreu
Farias Costa, em favor da empresa: REVENDEDORA SOPETRO LTDA, CNPJ
n.

°06.269.773/0001-54, para nos termos e valores consignados na Ata da Sessão
realizada em 08/04/2016 de fls. 263 a 264, do processo administrativo em epígrafe.

O valor global homologado na presente licitação importa em RS 656.541,92
(seiscentos e cinquenta e seis mil quinhentos e quarenta c um reais c noventa e dois
centavos). O valor global economizado totaliza RS 3.631,41 (três mil seiscentos e
trinta e um reais c quarenta c um centavos).

Luiz CaffoG Braga-BGrralho Júnior
Presidente do Instituto Municipal de Paisagem Urbana - IMPUR


