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INSTITUTO MUNICIPAL DA PAISAGEM
URBANA - IMPUR

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


