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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. 

O 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 nº 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. 
  

4 

Rio Anil 
Transporte e 

Logística 

Qual o valor estimado para o 
contrato e o valor para garantia? 

O valor estimado para o contrato 
encontra-se no item 8.1. do Edital.  
 
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 
nº 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. 
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O 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, 
§2º, 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 econômicos 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 nº 
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 
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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 
econômicos estipulados no Edital, 
demonstrando, dessa forma, sua 
eficiência operacional. 

11 

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 
em linhas em qualquer um dos 
lotes? 

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 

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 
econômico? 

Vide item 6.2.1. do Edital.  

14 

Uma mesma empresa ou grupo 
econômico 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 nº 1.021/2007–
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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. O 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? 

O processo será conduzido por 
Comissão composta de membros 
designados pela Portaria nº 05/2016 – 
GAB/CPL datada de 02 de março de 
2016. 

18 
Scania Latin 

America 

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.  
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19 

Viação Primor 

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? 

O 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, 
qual data base usar? 

A data-base será a data de entrega das 
propostas.  

22 

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.  
 
Inobstante, esta SMTT continuará 
pautada pela planilha e coeficientes 
constantes do Anexo II da Lei 
Complementar 3430/1996 (alterada 
pela Lei Complementar nº 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 
nº 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 nº 1.999/2014 – Plenário TCU). 
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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.   
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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 1h30 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. 
 

30 

A quantidade total de veículo por 
lote está correta? A quantidade 
correta por lote não seria? 
Lote I -  280 
Lote II -  194 
Lote III -  241 
Lote IV -  221 

Vide errata já disponibilizada no site 
oficial da Prefeitura de São Luis 
http://www.saoluis.ma.gov.br/licitacoes. 

31 

O 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. 

33 

Como não há, e nem poderia ser 
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? 

Entendemos que o prazo estipulado no 
Edital é suficiente. 
 

34 
O ônibus articulado deverá ser 
com ar condicionado? 

Sim. 

35 
Expresso 

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

A exploração de espaços comerciais no 
interior dos Terminais de Integração 
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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? 

O entendimento está correto. 

38 

Entendemos, que até posterior 
convênio 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? 

O 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 



 
 

 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES – SMTT 
 

NÚMERO AUTOR QUESTIONAMENTO / ESCLARECIMENTO RESPOSTA    

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

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 I, 

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 econômicos (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 
convênio 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 nº 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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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? 

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. 
 
 

44 

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? 

Sim, está correto o entendimento. 

45 

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”. 

Vide errata já disponibilizada no site 
oficial da Prefeitura de São Luis 
http://www.saoluis.ma.gov.br/licitacoes. 

46 

A ausência [na lei complementar 
nº 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? 

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. 

47 

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 

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. 
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entendimento está correto? 

48 

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? 

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.  

49 Viação Primor 

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

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 

nº 1.800/1996, e alterações. 

50 
Mineira 

Transportes 

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. 

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. 

 

 

* * * * * 


