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CONCORRÊNCIA Nº 05/2016– CPL/PMSL 

TIPO: MAIOR OUTORGA. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 220 -31.730/2015 

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SEMURH 

 

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento, instalação, manutenção e recuperação de 

mobiliários urbanos, em regime de concessão de serviço público com outorga onerosa, conforme 
quantidades e especificações constantes no Termo de Referência, anexo I do edital. 

 

DATA DA LICITAÇÃO: 28/04/2016 HORÁRIO: 14:30 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 05/2016– 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 MAIOR OUTORGA em regime de CONCESSÃO, sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA, originada 

do Processo Administrativo nº. 220 – 31.730/2015, de interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
URBANISMO E HABITAÇÃO - SEMURH, mediante as condições estabelecidas neste Edital, que se 

subordina a Lei Federal nº 8987/95 e às normas gerais da Lei nº. 8.666/93 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: 28/04/2016 
 

HORA: 14:30 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 empresa para fornecimento, instalação, manutenção e recuperação de mobiliários 

urbanos, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência, anexo I do edital. 
 

3.2. O valor global estimado para execução dos serviços objeto desta licitação é de R$ 4.480.000,00 

(quatro milhões quatrocentos e oitenta mil reais), e o valor mínimo de outorga bônus é R$ 
120.000,00 (cento e vinte mil reais) a ser desembolsado no ato da assinatura do contrato. 

3.3. O prazo de vigência da concessão será de 25 (vinte e cinco) anos, a contar da assinatura do Termo 
de Concessão Condicionada de Uso. 

4 - CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS. 

Na execução dos serviços objeto do presente Edital deverá ser obedecido o Termo de Referência aprovado 

http://www.saoluis.ma.gov.br/
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pela SEMURH e as demais especificações e normas técnicas vigentes na SEMURH, normas técnicas da 

ABNT, aquelas complementares e particulares pertinentes ao Termo de Referência, 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 

 
5.1. Conforme item 19 do Termo de Referência, não haverá alocação de recursos públicos na presente 

licitação. 
 

6- PRAZOS 

 
6.1. Para assinar o contrato: Conforme item 23.1 do Termo de Referência, o licitante vencedor deverá 

assinar contrato e retirar o respectivo instrumento contratual dentro do prazo de 60 (sessenta) dias úteis 
contados a partir da notificação feita pela SEMURH. 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 assinar o Termo de Concessão: Conforme item 15.1 do Termo de Referência, a SEMURH 

convocará o licitante para assinar o Termo de Concessão em até 10 (dez) dias a contar da data de 
autorização do Superintendente Executivo do órgão.  

 
6.3. Ordem de serviço: Conforme item 6.2 do Termo de Referência, a ordem de serviço indicará tipo, 

quantidade, localização e prazo, o que não deverá exceder 60 (sessenta dias)  

 
 

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 
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 Termo de Referência 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. 
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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 impedida 

ou suspensa de licitar com a Administração ou declarada inidônea para licitar e contratar com a 
Administração Pública. 

 
7.3.7. Pessoa natural ou jurídica que tenha sido indicada, nesta mesma licitação como subcontratada de 

outra licitante. 
 

8 - CUSTOS DA LICITAÇÃO 

 
     8.1. O Licitante deverá arcar com todos os custos associados à preparação e apresentação de sua 

proposta. A Administração em nenhuma hipótese será responsável por tais custos, quaisquer que sejam 
os procedimentos seguidos na licitação ou os resultados desta. 

 

9 - VISITA AO CAMPO 
 

9.1. Poderá ser realizada nos termos do item 10.1.4 do Termo de Referência, anexo I do edital. 

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, e-

mail: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. 

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. 

 

mailto:licitacao.cpl@saoluis.ma.gov.br
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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 05/2016 
RAZÃO SOCIAL: 

ENDEREÇO DA LICITANTE: 

 
ENVELOPE “N.º02” – PROPOSTA DE PREÇOS. 

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
CONCORRÊNCIA Nº 05/2016 

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 

mailto:licitacao.cpl@saoluis.ma.gov.br
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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) 

 
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; 
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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 Municipaldo 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 relativos a: 

 
 Certidão Negativa de Débitos Municipais. 

 Certidão Negativa de Dívida Ativa relativo ao ISS/TLF. 

 

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. 

 

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 o registro do(s) 
responsável(is) Técnico (s) da Empresa e a atividade relacionada com o objeto. 
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12.3.2. Para atendimento à qualificação técnico-operacional 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 as PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA a seguir:  

 
 

Item Serviços Quant. 

01 Relógios eletrônicos 10 und. 

02 Conjuntos sinalizadores de logradouros 1.000 und. 

03 Placas de paredes de logradouros 4.000 und. 

 

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 ou ARQUITETO, 

reconhecido(s) pelo CREA ou CAU detentor(res) de Atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente 
registrado(s) 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 
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) de: 

 

Item Serviços 

01 Relógios eletrônicos 

02 Conjuntos sinalizadores de logradouros 

03 Placas de paredes de logradouros 

 

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: 
 

 Registro da empresa no CREA/CAU em que figure o profissional disponibilizado 

como responsável técnico; 
 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; 

 ART/RRT de Cargo/Função; 

 Contrato de Prestação de Serviços; 

 

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 12.3.3. 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. 
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12.3.4. Declaração de Visita Técnica feita pelo licitante nos termos do item 10.1.4 do Termo de 

Referência. A licitante poderá realizar visita técnica para informações sobre as condições que poderão afetar 
os custos e o andamento dos serviços, bem como para esclarecimentos de dúvidas porventura existentes. A 

realização da visita é opcional, mas a Declaração é obrigatória. 

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. A comprovação 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. 

 
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. 
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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, contendo o número do edital e o preço da outorga mensal e total 
da proposta em algarismos e por extenso em reais e o prazo para execução dos serviços, nos termos do 

anexo II do edital. 
 

13.3 - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de 

abertura das propostas. 
 

13.4 - A proposta, uma vez aberta, vinculará o licitante, obrigando-o a executar os serviços cotados. 
 

13.5 - Não serão consideradas propostas apresentadas por via postal, telegrama, Internet ou fac-símile. 

 
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 

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 
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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 SEMURH 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. 
 

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. 
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16 - EXAME DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 
16.1 - Serão desclassificadas as Propostas que não atenderem às exigências do Edital, 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 Termo de Referência 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. 

 
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 MAIOR OUTORGA 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 
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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 Central adjudicará o contrato ao licitante cuja Proposta de Preços atender em sua essência aos 
requisitos do presente Edital e seus anexos e também for a de MAIOR OUTORGA. 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 SEMURH, 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 SEMURH 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 

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 serão levados a efeito por equipe técnica da 

SEMURH. 
 

20.2 - Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do CONTRATO deverão ser prontamente 
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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 CONTRATANTE se 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. 

 

21 - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 
 

21.1 - 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 pela SEMURH, 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 SEMURH. 

 
Os reajustes dos preços unitários contratuais serão calculados pela seguinte fórmula: 

 
 
R= [ 1-Io  ] x V 

Io 
Onde: 

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. 
 

21.2 – 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. 
 

22.3 – 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. 

23 - RESCISÃO CONTRATUAL 
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23.1 - A demora sem justificativa na execução parcial ou total dos serviços autoriza a CONTRATANTEa 

declarar rescindido o Contrato e a punir a CONTRATADA, suspendendo seu direito de licitar ou contratar 
com a Administração Municipal. 

 
23.2 - 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. 
 

23.3 - A decretação de falência da CONTRATADA importará na rescisão automática e de pleno direito da 
Contratante, observado o disposto na Legislação vigente. 

 

23.4 - Nos casos previstos nos subitens 23.2 e 23.3 a CONTRATANTE tomará automaticamente posse de 
todo e qualquer material, equipamentos, aparelhos indenizando a CONTRATADA, na forma da Lei. 

 
23.5 - Nas demais hipóteses previstas no art. 78, da Lei 8.666/93. 

 
24 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

24.1 - Dos atos da administração decorrentes da aplicação deste edital, cabem: 
 

24.1.1 - 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. 

 
24.1.2 - 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; 

 
24.1.3 - 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. 
 

24.1.4 - O recurso será dirigido a Presidente da Central Permanente de Licitação, por intermédio da 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL. 
 

25 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

25.1 - 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. 

 

25.2 - 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. 

 
25.3 - 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. 
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25.4 - O contrato compreenderá a totalidade das obras, baseado no preço global proposto pelo licitante, 
considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificações. 

 
25.5 - A empresa contratada deverá instalar e manter, sem ônus para a SEMURH um escritório e os meios 

necessários à execução da fiscalização e medição dos serviços por parte da SEMURH. 

 
25.6 - A empresa contratada deverá colocar e manter placas indicativas, de acordo com os modelos 

adotados pela SEMURH, que deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execução dos 
serviços. 

 

25.7 - A empresa contratada deverá providenciar sem ônus para a SEMURH e no interesse a segurança da 
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. 
 

25.8 - Constituem anexos do Edital dele fazendo parte integrante: O Termo de Referência 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. 
 

25.9 - A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira responsabilidade da 
contratada. 

 

25.10 - Não serão admitidas, no decorrer da execução dos serviços, alterações das concepções estruturais e 
geométricas, constantes do Termo de Referência, caso sejam necessárias revisões do Projeto. 

 
25.11 - O contrato oriundo deste Edital poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes 

casos: 
 

I - unilateralmente pela SEMURH/PREFEITURA: 

 
a) Quando houver modificação do Termo de Referência 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 SEMURH para a justa remuneração das obras, objetivando a 
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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 

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 SEMURH 

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 SEMURH deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-
financeiro 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. 

25.12 - A critério exclusivo da SEMURH 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. 

 
25.13 - 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.. 
 

25.14 – Em caso de divergência entre o Termo de Referência e o texto do Edital, prevalecerá 
este último. 

 

25.15 –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 



 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS 
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

Concorrência nº 05/2016  
===================================================================================== 

18 

 

as penalidades previstas no mencionado diploma legal. 

 
G - LEIS, DECRETOS E ESPECIFICAÇÕES VINCULADAS À LICITAÇÃO E AO CONTRATO. 

 
01- Lei n.º 8.666/93, de 21.06.93, e suas alterações posteriores. 

02- Normas Técnicas da ABNT, no que couber. 

03- Legislações Ambientais Federal, Estadual e Municipal. 
04- Lei Complementar nº 101/1800 (Lei de Responsabilidade Fiscal) 

05- Lei nº 12.846 (Lei Anticorrupção) 
 

H. ANEXOS 

 
Integram o presente Edital, independente de transcrição: 
 

ANEXO I Termo de Referência 

ANEXO II Resumo da Proposta 
ANEXO III 

 

ANEXO IV 

Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de 

pequeno porte 

Minuta do Contrato 
ANEXO V Carta Credencial 

ANEXO VI Declaração de Fato Impeditivo da Habilitação 
ANEXO VII Declaração de Pessoa Jurídica 

ANEXO VIII Declaração de Elaboração Independente de Proposta 
 

 

 
 

THIAGO VANDERLEI BRAGA 
Membro/Relator – CPL 
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CONCORRÊNCIA Nº 05/2016 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

 

1.DA JUSTIFICATIVA. 

 

1.1. Com o intuito de implantar melhorias na infraestrutura de apoio ao Sistema de Transporte Urbano do 

Município de São Luis e observado a extrema necessidade desta infraestrutura, a Secretaria Municipal de 

Urbanismo e Habitação executa ações voltadas ao desenvolvimento de projetos estratégicos para essa 

finalidade.  

 

1.2.Dentre essas ações, destaca-se a implantação de novos elementos no mobiliário urbano e, respectiva 

manutenção, tais como RELÓGIO ELETRÔNICO, TOTENS PUBLICITÁRIO, CONJUNTOS 

SINALIZADORES DE LOGRADOUROS, PLACA DE PAREDE DE LOGRADOURO E BARRAMENTO DE 

PEDESTRES, objetivando oferecer a população  as  informações e orientações necessárias .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

2.DO OBJETO  

 

2.1 .O objeto do presente TERMO DE REFERÊNCIA é subsidiar o processo licitatório, para a seleção de 

uma única empresa especializada no fornecimento, instalação, manutenção e recuperação de mobiliários 

urbanos tipo: RELÓGIO ELETRÔNICO, TOTENS PUBLICITÁRIO, CONJUNTOS SINALIZADORES DE 

LOGRADOUROS, PLACA DE PAREDE DE LOGRADOURO E BARRAMENTO DE PEDESTRES VINCULADA À 

EXPLORAÇÃO PUBLICITÁRIA EM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, para  a concessão de serviço de utilidade 

pública, com o uso de bem publico, com outorga onerosa, conforme quantidades e especificações 

constantes neste Termo de Referência. 

 

2.2. A disponibilização deste conjunto de informações objetivaprover os elementos  necessários à 

formulação de propostas  para os serviços a serem executados para a Secretaria Municipal de Urbanismo e 

Habitação-SEMURH, na implantação e exploração publicitária dos mencionados equipamentos urbanos, em 

especial, no que se fere ao objeto, métodos, processos , procedimentos , estratégias , operações logísticas , 

quantidades, tipo de serviços , bem como o detalhamento de prazos. 

 

3.0. DAS DEFINIÇÕES. 

 

3.1.ÁREA DE CONCESSÃO – é a áreacorrespondente a todo o território do Município de São Luis, 

compreendendo toas as  vias e logradouros públicos. 

 

3.2. ÁREA DE PUBLICIDADE OCIOSA – trata-se da área disponível, no painel publicitário, que não 

estiver sendo utilizada para exploração publicitária, pela Concessionária, e passível de uso, pelo Poder 

Concedente, para divulgação de mensagens institucionais. 
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3.3. CONCESSÃO – a delegação de prestação dos serviços de utilidade pública, com uso de bens públicos, 

feita pelo Poder concedente, à pessoa jurídica, que demostre capacidade para seu desempenho, por sua 

conta e risco e por prazo determinado. 

 

3.4 . MOBILIÁRIO URBANO – para os fins deste Contrato de Concessão, são os relógios eletrônicos, 

totens publicitários, conjuntos de sinalizadores de logradouros, placas de parede de logradouros e 

barramento de pedestres, com exploração publicitária. 

 

3.5.EXPLORAÇÃO PUBLICITÁRIA – compreende a concepção, desenvolvimento e implantação de 

serviços de propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou 

sistemas de publicidade, com definição de publico alvo, gerenciamentos dos processos relacionados à 

definiçãode circuitos de exposição, bem como elaboração de materiais publicitários  para distribuição nos 

equipamentos do mobiliário urbano; 

 

3.6.RELÓGIO ELETRÔNICO: Equipamento destinado a informar a população com Data, Hora e 

Temperatura em painéis de leds, com exploração publicitária, devendo, em sua concepção, ter definido o 

local para exploração e para o painel de mensagens ou de informações; 

 

3.7.TOTEM PUBLICITÁRIO – éo elemento de comunicação visual destinado a veiculação de Publicidade 

com designe moderno que não agrida a paisagem; 

 

3.8.CONJUNTOS SINALIZADORES- equipamento, que terão layout diferenciados e visam proporcionar 

aos usuários a sua localização através da perfeita identificação dos logradouros públicos. Altura máxima do 

equipamento é de 3mt, com duas Placas de Endereço do Logradouro e espaço no topo para Publicidade; 

 

3.9.PLACAS DE PAREDE DE LOGRADOURO- é destinado a identificação de Logradouros Públicos em 

locais que não sejam recomendados a instalação de Conjuntos Sinalizadores; 

 

3.10.BARRAMENTO DE PEDESTRES- é um Mobiliário a ser implantado com objetivo de orientar a 

sinalização dos pedestres em passagem de risco, de induzir em faixas de pedestres e minimizar riscos de 

acidentes. 

 

3.11 . PAINEL DE PUBLICITÁRIO –elemento imobiliário urbano , com dimensões fixadas , destinado à 

exploração publicitaria por meio  de imagens impressas ou eletrônicas; 

 

3.12.PAINEL DE MENSAGENS OU DE INFORMAÇÕES -elemento imobiliário urbano  utilizado para 

informações a transeuntes, com dimensões previamente  fixadas pelo Poder Publico, destinada à veiculação 

de informações a e mensagens institucionais. 

 

3.14.PODER CONCEDENTE – Prefeitura Municipal de São Luis/SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

E HABITAÇÃO. 

 

3.15. VALOR DA OUTORGA BONUS – valor a ser ofertado pelo Concessionário, respeitando o valor 

mínimo de R$ 120.000,00(cento e vinte mil reais) a ser desembolsado no ato da assinatura do contrato e na 

data correspondente a assinatura do contrato. 
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3.16.VALOR DO INVESTIMENTO – valor  correspondente ao desembolso previsto para criação, 

confecção e instalação dos mobiliários urbanos, bem como a aquisição de equipamentos para reposição e a 

manutenção dos mobiliários e da infra estrutura necessários para  a prestação do serviço. 

 

3.17.SERVIÇO ADEQUADO- é o serviço prestado pela Concessionária que a presente padrões de 

qualidade, segurança, conforto e cortesia , dentro das condições previstas  neste Termo de Referencia. 

 

4. DOS QUANTITATIVOS  

 

4.1 .Os quantitativos previstos para a confecção, instalação e manutenção de Mobiliários Urbanos são:  

 

a) RELÓGIOS ELETRÔNICOS: 20 (vinte) unidades;  

 

b) TOTENS PUBLICITÁRIOS: 80 (oitenta) unidades;  

 

c) CONJUNTOS SINALIZADORES DE LOGRADOUROS: 2000 (dois mil) unidades; 

 

d) PLACAS DE PAREDE DE LOGRADOUROS – 8000 (oito mil) unidades; 

 

e) BARRAMENTO DE PEDESTRES – 1000 (mil) unidades. 

 

4.2 .As características técnicas necessárias à confecção e instalação dos mobiliários urbanos estão 

detalhadas neste TERMO DE REFERÊNCIA / ESPECIFICAÇÕES – ANEXO I deste Termo de Referência;  

 

4.3. O Concessionário, poderá propor modificações nos mobiliários urbanos em razão de avanços 

tecnológicos surgidos no decorrer da execução do Termo de Concessão Condicionada de Uso, devendo ser 

avaliadas e autorizadas pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação;  

 

4.4.A licitante vencedora deverá instalar a totalidade dos mobiliários urbanos elencados acima no 

cronograma de instalação, Anexo II deste Termo de Referência. 

4.5.Em virtude de necessidade pública, até o final do segundo ano do prazo de vigência do Termo de 

Concessão Condicionada de Uso, poderá ser majorada a quantidade de mobiliários urbanos, por meio de 

termo aditivo, mantido o equilíbrio econômico-financeiro do Termo de Concessão Condicionada de Uso, 

observado o limite de acréscimo máximo de 25% do quantitativo licitado.  

 

5.DAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS  

 

5.1.O desenvolvimento, elaboração dos projetos executivos, fornecimento, instalação, manutenção e 

conservação constituem obrigação da respectiva Concessionária.  

Como critério mínimo os mobiliários urbanos a serem implantados, deverão atenderas seguintes 

características básicas:  

 

a)Relógio Eletrônico: Equipamento destinado a informar a população com Data, Hora e Temperatura em 

painéis de leds a ser instalados nas principais vias, canteiros, retornos, harmônicos com a características da 
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cidade; 

b)Totem Publicitário: Equipamento destinado a Publicidade, tendo como objetivo garantir o equilíbrio 

financeiro do Contrato, com designe moderno que não agrida a paisagem; 

c) Conjuntos Sinalizadores: Equipamento, que terão layout diferenciados e visam proporcionar aos 

usuários a sua localização através da perfeita identificação dos logradouros públicos. Altura máxima do 

equipamento é de 3mt, com duas Placas de Endereço do Logradouro e espaço no topo para Publicidade; 

 

d) Placas de Parede de Logradouro é destinado a identificação de Logradouros Públicos em locais que 

não sejam recomendados a instalação de Conjuntos Sinalizadores; 

 

e) Barramento de Pedestres é um Mobiliário a ser implantado com objetivo de orientar a sinalização dos 

pedestres em passagem de risco, de induzir em faixas de pedestres e minimizar riscos de acidentes 

 

6. DAS METAS E REGIME DE EXECUÇÃO. 

 

6.1. Os serviços a serem contratados serão prestados sob o regime de Concessão de serviços de utilidade 

publica, com o uso do bem publico,regido pela Lei Federal nº 8.987/95, e pela Lei Orgânica do Município de 

São Luis, e demais legislações pertinentes. 

 

6.2.O fornecimento, instalação, manutenção e conservação constituem obrigação da respectiva 

Concessionária.  

 

a) RELÓGIOS ELETRÔNICOS: 20 (VINTE) unidades;  

b) TOTENS PUBLICITÁRIOS: 80 (OITENTA) unidades;  

c) CONJUNTOS SINALIZADORES DE LOGRADOUROS: 2000 (duas mil) unidades; 

d) PLACAS DE PAREDE DE LOGRADOURO: 8000 (oito mil) unidades; 

e) BARRAMENTO DE PEDESTRES: 1000 (mil) unidades. 

 

6.3.A execução dos serviços de implantação será autorizada através de Ordens de Serviço – OS, 

expedidas pelaSecretaria  Municipal de Urbanismo e Habitação. A OS expedida indicará o tipo, a quantidade, 

a localização e o prazo, o qual não deverá exceder 60 (sessenta) dias para início da implantação dos 

mobiliários urbanos. 

 

7.DA ÁREA DE CONCESSÃO  

 

7.1.A área de Concessão  correspondente a todo o território do Município de São Luis, compreendendo toas 

as  vias e logradouros públicos. 

 

7.2.Os Mobiliários aqui Licitados deverão ser instalados nos locais mapeados pela Secretaria Municipal de 

Urbanismo e Habitação , detalhados em Ordem de Serviço.  

 

8. DA INSTALAÇÃO DOS MOBILIÁRIOS URBANOS  

 

8.1 A Concessionária terá o prazo de até 60 (sessenta) dias após a assinatura do respectivo Termo de 

Concessão Condicionada de Uso e sua publicação no Diário Oficial para iniciar as instalações dos mobiliários 
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urbanos de acordo com as Ordens de Serviço emitidas pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação. 

 

8.2. Correrão às expensas da Concessionária todas as despesas relacionadas, direta ou indiretamente, com 

o cumprimento de todas as obrigações assumidas em razão do Termo de Concessão Condicionada de Uso 

dos mobiliários urbanos, abrangendo, dentre outras, a elaboração dos respectivos projetos executivos, 

fornecimento, instalação, manutenção, conservação e exploração dos mobiliários urbanos, que se refere 

este Edital e o respectivo Termo de Concessão Condicionada de Uso, que findo o prazo da Concessão, 

reverterá ao domínio pleno do Município.  

 

8.3 .A rede de energia necessária à instalação e manutenção dos mobiliários urbanos será instalada pela 

Concessionária, ficando, por conta do poder concedente, o pagamento das respectivas.  

 

9.DA MANUTENÇÃO DO MOBILIÁRIO  

9.1 .A manutenção e conservação do mobiliário implantado serão de inteira responsabilidade da 

Concessionária, estando no escopo de seus serviços: a substituição de elementos defeituosos ou peças 

danificadas; a pintura do mobiliário ou peças; a manutenção de componentes elétricos; entre outros 

serviços que se façam necessários para a manutenção da qualidade estética e funcional do mobiliário.  

 

10. DA QUALIFICAÇÃO TECNICA.  

 

10.1.1. 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. 

 

10.1.2.Para atendimento à qualificação técnico-operacional o licitante deverá apresentar um ou mais 

Atestados(s) devidamente registrado no CREA ou CAU da região onde os serviços foram executados, 

acompanhados(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, comprovando a confecção de 50% dos quantitativos do subitem 4.1, a)10 und, c)1000und e 

d)4.000und. 

 

10.1.3.Para atendimento à qualificação técnico- profissional, comprovação do licitante de possuir ou 

de que irá dispor em seu corpo técnico, profissional de nível superior, ENGENHEIRO ou ARQUITETO, 

reconhecido(s) pelo CREA ou CAU detentor(res) de Atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente 

registrado (s) no CREA ou CAU da regiãoonde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) 

respectiva(s) certidão(oes) de acervo técnico- CAT, expedida(s) por este(s) conselho(s) que comprovem ter 

o (s) profissionais, executado par o órgão ou entidade da Administração Pública Direta e indireta Federal, 

Estadual, Municipal ou do  Distrito Federal, ou ainda para empresa privadas e comprovando a confecção de 

50% dos quantitativos do subitem 4.1; a,c e d. 

 

10.1.3.1.Comprovação de que o(s) responsável(eis) técnico(s) pertence(m) a empresa se fará através de 

um dos documentos a seguir relacionados: 

 

a) Registro da empresa no CREA/CAU em que figure o profissional disponibilizado como responsável 

técnico; 
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b) Contrato de trabalho devidamente registrado no Conselho competente; 

c) CTPS ( Carteira de Trabalho e Previdência Social); 

d) Nocaso de sócio, através do Contrato Social da empresa; 

e) ART/RRT de argo/função; 

f) Contrato de prestação de serviços; 

 

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,. Deveráser apresentado documentos que comprovem a 

qualificação disposta no item 10.1.3.Quando da assinatura do contrato, caso a licitante 

vencedora não possua o referido profissional indicado, serão aplicadas as sanções previstas na 

legislação vigente. 

 

10.1.3.2. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestadosde um mesmo profissional , como  

comprovação de qualificação técnica, AMBAS SERÃO INABILITADAS. 

 

10.1.4. Declaração de Visita Técnicafeita pelo licitante, que poderá realizar visita técnica  para informações 

sobre as condições que poderão afetar os custos e o andamento dos serviços, bem como para 

esclarecimentos de duvidas porventura existentes. A realização da visita é opcional , mas a declaração é 

obrigatória. 

 

11. DA QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA 

 

11.1. A qualificação econômico-financeira será comprovada com a apresentação dos seguintes 

documentos: 

 

11.1.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedidapelo  distribuidor da sede do 

licitante, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

 

11.1.2. Declaração de que não possui em seu quadro de funcionários menores de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo 

na condição de aprendiz, apartir de 14 (quatorze ) anos , conforme inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93. 

11.1.3.Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do resultado do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que demonstrem a situação financeira do licitante, vedada a sua substituição 

por balancetes ou balanços provisórios. 

11.1.3.1.Será considerado aceito, na forma da lei, o balanço patrimonial  assim apresentado: 

11.1.3.1.1.para sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 ( Sociedade Anônima); publicados em Diário 

Oficial ou em jornal de grande circulação ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da  

sede ou domicilio do licitante ou em outro órgão equivalente; 

 

11.1.3.1.2.para as demais empresas: cópias legíveis e autenticadas do Balanço Patrimonial e a 

demonstração do resultado do último  exercício social, com os respectivos termos de abertura e de 

encerramento registrados na  Junta Comercial ou órgão equivalente; 
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11.1.3.1.3.para empresas com de 1 ano de existência: fotocopia do Balanço de Abertura devidamente 

registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro órgão 

equivalente; 

11.1.4.o balanço  patrimonial e demonstrações contábeis do resultado do último exercício social deverão 

estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho 

Regional de Contabilidade. 

 

11.1.5.Cálculo do índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC),resultantes da aplicação das 

formulas abaixo, sendo considerado habilitado o licitante que apresentar resultado igual ou maior que 1( 

um), em todos os índices  aqui mencionados: 

 

LG= Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo   LC = Ativo Circulante       

   Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo       Passivo Circulante 

 

11.1.6.O licitante  que apresentar resultado menor que 1 ( um)  em qualquer  dos índices referidos no 

subitem acima deverá comprovar patrimônio líquido mínimo de 105 ( dez por cento) do valor da proposta. 

 

11.1.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça doTrabalho, mediante apresentação 

de certidão negativa , nos termos do Título VII-A da CLT. 

 

11.2. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante. 

11.3. Para fins de habilitação, os documentos que possuírem prazo de validade deverão possuir data de 

emissão de no máximo 180 ( cento e oitenta) dias, tendo como referencia a data da abertura do certame. 

 

11.3.1. não se enquadram  nesse subitem os documentos , que pela própria natureza, não apresentam 

prazo de validade, inclusive quanto aos atestados de capacidade técnica. 

 

11.4. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte(EPP) deverão apresentar toda a 

documentação exigida  para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição. 

 

 12. DAS RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONÁRIA 

 

12.1. Indicar um responsável técnico para acompanhamento dos trabalhos; 

12.2. Aprovar a equipe disponibilizada, podendo exigir a substituição da equipe se for constatada que não é 

adequada; 

12.3.  Conferir o material entregue; 

12.4. Supervisionar os trabalhos desenvolvidos; 

12.5.  Manter estoque dos mobiliários aqui licitados; 

12.6.  Atestar a realização dos trabalhos. 

 

 

13. DAS RESPONSABILIDADES DO PODER CONCEDENTE  
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13.1.  A responsabilidade da CONCESSIONÁRIA é integral para os serviços a serem executados; 

13.2.  A presença da Fiscalização não implica na diminuição da referida responsabilidade; 

13.3.  Realizar todos os serviços relacionados como objeto deste Termo de Referência, de acordo com as 

especificações estipuladas pela CONCESSIONÁRIA; 

13.4.  Credenciar por escrito, junto à CONCEDENTE, um preposto idôneo com poderes de decisão para 

representar a CONCESSIONÁRIA, principalmente no tocante à eficiência e agilidade da execução dos 

serviços objeto deste Termo de Referência; 

13.5.  Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, qualquer fato extraordinário ou 

anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis; 

13.6.  Cumprir todas as leis, federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos os 

prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa; 

13.7.   Cumprir a legislação trabalhista, previdenciária e securitária com relação a seus funcionários; 

13.8. Acatar as orientações da CONCEDENTE, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita fiscalização, 

prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas; 

13.9. Comunicar à fiscalização qualquer desvio ou omissão, referente ao estipulado no presente Termo de 

Referência; 

13.10. A CONCESSIONÁRIA sob pretexto algum poderá argumentar desconhecimento dos serviços que 

serão executados. A fiscalização estará à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que possam ocorrer, 

pois após a assinatura do contrato a CONCESSIONÁRIA é responsável pela execução dos serviços sejam 

quais forem as dificuldades que encontrar e terá que dá qualidade total na execução; 

13.11. Caberá a CONCESSIONÁRIA verificar e conferir todos os documentos e instruções que lhe forem 

fornecidos pela CONCEDENTE, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorreção ou discrepância 

encontrada, que desaconselhe ou impeça a sua execução. A não observância destes dispositivos transferirá 

à CONCESSIONÁRIA todas as responsabilidades pelo funcionamento ou instabilidade na execução dos 

serviços; 

13.12.No caso dos trabalhos não estarem sendo conduzidos perfeitamente de acordo com este documento, 

poderá esta CONCEDENTE, além das sanções previstas neste instrumento ou na legislação que rege a 

matéria, determinar a paralisação total ou parcial dos serviços. 

14. TERMO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO 

 

14.1. A Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitaçãoconvocará a licitante vencedora para assinatura do 

Termo de Concessão de Serviço Público, em até 10 (dez) dias a contar da data de autorização do 

Superintendente Executivo do órgão. 

 

14.2. Havendo recusa na assinatura do termo é facultado à Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação 

, independentemente da aplicação das sanções administrativas à licitante faltosa, convocar as licitantes 

remanescentes na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo 

primeiro classificado. 
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14.3. A Adjudicatária será responsável, na forma do Termo de Concessão de serviço público, por todos os 

ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, tributárias e trabalhistas e por todos os danos e prejuízos 

que, a qualquer título, causar a terceiros em virtude da execução do instrumento de concessão de serviços 

público a seu encargo, respondendo por si e por seus sucessores. 

 

14.4. O prazo de Execução é de 25 (vinte e cinco) anos, a contar da data da efetiva assinatura do Termo 

de Concessão, podendo ser prorrogado por igual período a interesse da Administração Pública. 

 

14.5.O Poder Concedente poderá autorizar a exploração de serviços alternativos, complementares ou 

acessórios, bem como de projetos associados, que gerem receitas adicionais, desde que não comprometam 

os padrões de qualidade e demais pressupostos do serviço concedido, conforme previsto nas normas e 

procedimentos aplicáveis ao Contrato. Nesta hipótese, o ato que conceder a autorização fixará a 

compensação devida ao Município.  

 

14.6. A presente Concessão tem por meta a adequada qualidade na prestação de serviço, considerando 

como tal o serviço que satisfaça às condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 

generalidade, cortesia na sua prestação e atualidade, a qual compreende a modernidade das técnicas, do 

equipamento e sua instalação.  

 

15. - VALOR ESTIMADO DAOUTORGA: 

 

15.1. O Valor Global médio estimado para execução do objeto da presente licitação é de R$ 4.488.000,00 

(quatro milhões quatrocentos e oitenta e oito mil reais), e o valor mínimo de outorga bônus fixado em R$ 

120.000,00 (cento e vinte mil reais). 

 

15.2. A Concessão Condicionada de Uso de Bem Público e Remuneração de que trata o presente certame 

prevê que o licitante vencedor, concessionário, poderá fazer a exploração publicitária nos espaços 

destinados à veiculação das mesmas, em cada equipamento, como forma de remuneração pelo 

investimentos realizados no fornecimento, instalação, manutenção e recuperação dos mobiliários urbanos 

aqui licitados, durante a vigência do Termo de Concessão Condicionada de Uso, em caráter de 

exclusividade. 

 

16. DAS RECEITAS E DA OUTORGA DEVIDAS  

 

16.1. A receita da Concessionária será proveniente da exploração publicitária RELÓGIO ELETRÔNICO, 

TOTENS PUBLICITÁRIO, CONJUNTOS SINALIZADORES DE LOGRADOUROS, PLACA DE PAREDE 

DE LOGRADOURO E BARRAMENTO DE PEDESTRES e de eventuais receitas obtidas nos termos do 

subitem “18.4”, obedecidas às normas previstas na legislação pertinente.  

 

16.2.A Concessionária pagará ao Poder Concedente, a título de outorga bônus a ser ofertada na proposta 

comercial, de, no mínimo, R$ 120.000,00 ( cento e vinte mil reais). 

 

16.3. Todas as despesas, diretas ou indiretas, para elaboração dos estudos e projetos, execução das obras, 

remanejamento das interferências, operação, manutenção e exploração decorrentes do Contrato, objeto, 

serão de responsabilidade exclusiva da Concessionária, observadas as disposições contidas no Contrato 

e/ou Termo de Referência. 
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17. - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

17.1 .O recebimento do objeto da presente licitação dar-se-á de acordo com art. 73, inciso I, alíneas “a” e 

“b” , da lei nº 8666/93. 

17.2 . O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a responsabilidade civil a ele 

relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato. 

18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

18.1. Não haverá alocação de recursos públicos na presente licitação. 

19 -OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE 

19.1 .Compete à Concedente: 

19.1.1.Indicar um responsável técnico para acompanhamento dos trabalhos; 

19.1.2.Aprovar a equipe disponibilizada, podendo exigir a substituição da equipe se for constatada que não 

é adequada; 

19.1.3.Conferir o material entregue; 

19.1.4.Supervisionar os trabalhos desenvolvidos; 

19.1.5 .Manter estoque dos mobiliários aqui licitados; 

19.1.6. Atestar a realização dos trabalhos. 

20. - OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 

20.1 . Compete à Contratada: 

20.1.1.A responsabilidade da CONCESSIONÁRIA é integral para os serviços a serem executados; 

20.1.2. A presença da Fiscalização não implica na diminuição da referida responsabilidade; 

20.1.3. Realizar todos os serviços relacionados como objeto deste Termo de Referência, de acordo com as 

especificações estipuladas pela CONCESSIONÁRIA; 

20.1.4. Credenciar por escrito, junto à CONCEDENTE, um preposto idôneo com poderes de decisão para 

representar a CONCESSIONÁRIA, principalmente no tocante à eficiência e agilidade da execução dos 

serviços objeto deste Termo de Referência; 

20.1.5. Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, qualquer fato extraordinário ou 

anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis; 

20.1.6 .Cumprir todas as leis, federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos os 

prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa; 

20.1.7 . Cumprir a legislação trabalhista, previdenciária e securitária com relação a seus funcionários; 

20.1.8 .Acatar as orientações da CONCEDENTE, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita fiscalização, 

prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas; 

20.1.9 .Comunicar à fiscalização qualquer desvio ou omissão, referente ao estipulado no presente Termo 

de Referência; 

20.1.10 .A CONCESSIONÁRIA sob pretexto algum poderá argumentar desconhecimento dos serviços que 

serão executados. A fiscalização estará à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que possam ocorrer, 
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pois após a assinatura do contrato a CONCESSIONÁRIA é responsável pela execução dos serviços sejam 

quais forem as dificuldades que encontrar e terá que dá qualidade total na execução; 

20.1.11 .Caberá a CONCESSIONÁRIA verificar e conferir todos os documentos e instruções que lhe forem 

fornecidos pela CONCEDENTE, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorreção ou discrepância 

encontrada, que desaconselhe ou impeça a sua execução. A não observância destes dispositivos transferirá 

à CONCESSIONÁRIA todas as responsabilidades pelo funcionamento ou instabilidade na execução dos 

serviços; 

20.1.12 .No caso dos trabalhos não estarem sendo conduzidos perfeitamente de acordo com este 

documento, poderá esta CONCEDENTE, além das sanções previstas neste instrumento ou na legislação que 

rege a matéria, determinar a paralisação total ou parcial dos serviços. 

 
21. DO PRAZO DA CONCESSÃO  

 

O período de vigência da Concessão será de 25 (VINTE E CINCO) anos, a contar da assinatura do 
respectivo Termo de Concessão Condicionada de Uso.  

 
22. DA CONTRATAÇÃO  

 

22.1. Adjudicado o objeto da licitação, a adjudicatária será chamada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
contados da convocação, para assinar o Contrato, devendo para tanto apresentar os seguintes documentos:  

 
22.2.Termo de constituição e registro na Junta Comercial competente, nos exatos termos da minuta 

apresentada pela licitante na fase de habilitação, acompanhada do comprovante de inscrição perante o 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica. 

22.3.Prova de recolhimento da garantia de execução do Contrato, em qualquer modalidade estabelecida 

em lei, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor ofertado para o investimento, constante da 

proposta da licitante vencedora.  

 

22.4.A garantia na modalidade de seguro-garantia, deverá ser fornecida por companhia seguradora 

autorizada a funcionar no Brasil e emitida em conformidade com a Circular Nº 232, da Superintendência de 

Seguros Privados - SUSEP.  

 

22.4.1. Se a licitante prestar a garantia na modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ser paga à 

vista e o documento comprobatório da quitação entregue juntamente com o depósito da caução.  

 

22.5.Não será permitida caução em títulos gravados com cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade ou 

intransferibilidade.  

 

22.6. Aprovação, pelo Poder Concedente, do projeto executivo do mobiliário urbano a ser instalado, nos 

termos da proposta vencedora da licitação. 

 

22.6.1.Eventuais atrasos na aprovação do projeto executivo pelo Poder Concedente, que não decorra de 

culpa da adjudicatária, implicará na prorrogação, pelo prazo  de  até 60 ( sessenta ) dias. 

 

22.7.Caso a licitante vencedora, ou qualquer de seus sócios, acionistas ou consorciadas, recusem-se a fazê-

lo, o Poder Concedente poderá a seu exclusivo critério convocar as licitantes remanescentes, respeitada a 



 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS 
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

Concorrência nº 05/2016  
===================================================================================== 

30 

 

ordem de classificação, para assinar o Contrato, em igual prazo e respeitadas as condições das respectivas 

propostas, ou revogar a licitação, sem prejuízo da perda da garantia da proposta e das demais penalidades 

aplicáveis à licitante inadimplente.  

 

22.7.1. Além disso, a recusa em assinar o Contrato, no prazo de 30 ( trinta ) dias após a adjudicação, sem 

justificativa aceita pelo Poder Concedente, dentro do prazo estabelecido, acarretará à adjudicatária , as 

sanções previstas no Art. 87, da Lei Nº 8.666/93, em seu inciso III, pelo período de até 24 (vinte e quatro) 

meses, e em seu inciso IV, bem como, a aplicação de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor 

estimado dos investimentos.  

 

22.7.2.1. A garantia da proposta será utilizada para cobrir os valores devidos pela licitante em decorrência 

da recusa em celebrar o Contrato de Concessão. 

 

22.7.3. Na hipótese do Poder Concedente não convocar para assinatura do Contrato a empresa vencedora 

deste certame, no prazo de 120 (cento e vinte) dias após a data da entrega das propostas, as licitantes 

ficarão liberadas de quaisquer compromissos assumidos, podendo, entretanto, se de comum acordo, ser 

prorrogado o prazo de validade das propostas, bem como, das suas respectivas garantias.  

 

23. FISCAIS DO CONTRATO  

  

23.1.O Secretário Municipal de Urbanismo e Habitação -SEMURH designará um fiscal para acompanhar a 

execução do contrato, que registrará em relatório todas as ocorrências relacionadas com a sua execução, 

determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados. 

 
24.  DOS BENS REVERSÍVEIS  

 

24.1. Extinto o contrato, ou ocorrendo sua rescisão antecipada, retornarão ao Poder Concedente todos os 

espaços públicos utilizados pela Concessionaria para a instalação dos equipamentos de mobiliário urbano 

objeto do presente contrato de concessão. Os equipamentos instalados pela Concessionaria permanecerão 

de sua propriedade e a mesma promoverá a retirada e desmontagem de todos os bens não reversíveis às 

suas expensas. Outrossim, a Concessionaria devera restabelecer às suas expensas os espaços públicos 

utilizados no marco deste contrato ao estado em que originalmente os recebeu.  

 

24.2. Toda e qualquer exploração publicitária deverá encerrar-se no último dia de vigência do Contrato.  

25.0 -SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

25.1.  Ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, não mantiver a proposta, 

ensejar o retardamento da execução do objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 

modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderão ser aplicadas as seguintes sanções, garantidos o 

contraditório e a prévia defesa: 

25.1.1 .advertência: até um máximo de TRÊS por mesmo motivo e por escrito; 

25.1.2 . Multa, observados os seguintes limites máximos: 
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  a) 0,1% (UM DÉCIMO por cento) do valor da proposta, quando, sem justificativa plausível aceita pela 

administração, o adjudicatário não assinar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 

estabelecido, ainda que não havido o processo de licitação; 

b)0,5% (MEIO por cento) do valor global do empenho e/ou contrato, pela inexecução total do ajuste, e em 

caso de rescisão contratual por inadimplência do contratado; 

c)1% (UM por cento) do valor remanescente do contrato na hipótese de inexecução parcial ou qualquer 

outra irregularidade não abrangida anteriormente. 

25.1.3. Suspenção por até três meses das atividades comerciais afim de sanar pendências elencadas nas 

advertências. 

25.1.4 .impedimento de licitar e de contratar com o Município de CIDADE, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos; 

25.1.5 .declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

25.1.5.1 O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos 

devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida monetariamente, de conformidade 

com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento; 

25.1.5.2. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro dia 

útil subseqüente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação. 

25.1.6 – O presente Termo de Concessão Condicionada de Uso poderá ser rescindido nos seguintes casos:  
a) Por ato unilateral, escrito, do CONCEDENTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e 

XVII, do art. 78, da Lei n° 8.666/93;  

b) Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, 

resguardando o interesse público;  

c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente.  

 

 

São Luis, 12 de janeiro de 2016 

 

 

Responsável pela Elaboração: 

 

Rosário Fonseca Marinho 

Superintendente de Área de Apoio Administrativo 

Matrícula 525318-1 

 

Autorizo na forma da Lei. 

 

Diogo Diniz Lima 

Secretário Municipal de Urbanismo e Habitação 
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CONCORRÊNCIA Nº 05/2016- CPL 
 

ANEXO II 
 

 

RESUMO DA PROPOSTA 
 

 
REF. Proposta de Preços 

CONCORRÊNCIA n.º (número de identificação) - CPL 

 
 

Prezados Senhores, 
 

Pela presente, submetemos à apreciação de V.S.ª, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, 
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na 

preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se 

desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação 
definidos no Edital. 

 
1. PROPONENTE: 

 

RAZÃO SOCIAL: nome de identificação da empresa 
 

SEDE: endereço da sede da empresa 
 

C.N.P.J:número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
 

2. PROPOSTA DE PREÇO GLOBAL: 

 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: valor numérico e por extenso da proposta 

 
VALOR MENSAL DA OUTORGA: valor numérico e por extenso da proposta 

 

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: preencher o prazo nos termos do Edital 
 

4. PRAZO PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: preencher conforme Edital 
 

 

 
Atenciosamente, 

 
 

 
Nome e identificação do representante 

 
 
  



 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS 
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

Concorrência nº 05/2016  
===================================================================================== 

33 

 

 

 
 

CONCORRÊNCIA Nº 05/2016- 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, da 

Concorrência n°. __/2016, 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. 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS 
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

Concorrência nº 05/2016  
===================================================================================== 

34 

 

 

CONCORRÊNCIA Nº 05/2016- CPL 
 

ANEXO IV 

MINUTA DO CONTRATO 

 

 
CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PARA A 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO 
MOBILIÁRIO URBANO, NAS QUANTIDAS E PRAZOS 

ESPECIFICADAS NESTE CONTRATO, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS, POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

E HABITAÇÃO – SEMURH E A EMPRESA 
XXXXXXXXXXXXXXXX, TUDO DE ACORDO COM O TERMO DE 

REFERÊNCIA – ANEXO XXX- DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA 
N.ºXXX/2015-CPL. 

 

 
 Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado a SECRETARIA MUNICIPAL DE 

URBANISMO E HABITAÇÃO - SEMURH - pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob 
o nº. 06.307.012/0001-30, situada na Rua Portugal 285- Praia Grande, nesta cidade de São Luís, Capital do 

Estado do Maranhão, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Urbanismo e Habitação, na 

pessoa do Sr. DIOGO DINIZ LIMA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob nº. 010.779.603-10, residente 
e domiciliado nesta cidade, doravante denominada simplesmente PODER CONCEDENTE, e a empresa 

XXXXXX, com sede na cidade de São Luís, XXXXXXXXXXXXXXXX, representada neste ato por XXXXXXXX, 
inscrito no CPF sob nº XXXXXXXXX, doravante denominada simplesmente CONCESSIONÁRIA, ajustam e 

convencionam, para determinar e esclarecer as obrigações e compromissos recíprocos que assumem nos 
termos da Lei Federal N° 8.987/95, e, subsidiariamente, pela Lei Federal N° 8.666/93, consoante as 

Cláusulas que se seguem: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 
O objeto do presente processo é fruto do processo licitatório  na modalidade Concorrência Pública, para a 

seleção de uma única empresa especializada no fornecimento, instalação, manutenção e recuperação de 

mobiliários urbanos tipo: RELÓGIO ELETRÔNICO, TOTENS PUBLICITÁRIO, CONJUNTOS SINALIZADORES 
DE LOGRADOUROS, PLACA DE PAREDE DE LOGRADOURO E BARRAMENTO DE PEDESTRES VINCULADA À 

EXPLORAÇÃO PUBLICITÁRIA EM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, para  a concessão de serviço de utilidade 
pública, com o uso de bem público, com outorga onerosa, conforme quantidades e especificações 

constantes no Termo de Referência. 

 
Parágrafo 1.º -A disponibilização deste conjunto de informações objetiva prover os elementos necessários 

à formulação de propostas para os serviços a serem executados para a Secretaria Municipal de Urbanismo e 
Habitação-SEMURH, na implantação e exploração publicitária dos mencionados equipamentos urbanos, em 

especial, no que se fere ao objeto, métodos, processos, procedimentos, estratégias, operações logísticas, 
quantidades, tipo de serviços, bem como o detalhamento de prazos. 

 

Parágrafo 2.º - O Termo de Referência e a proposta comercial da Concessionária são partes integrantes 
do contrato independentemente de transcrição. 

 
Parágrafo 3.º - Esta Concessão tem por meta a adequada qualidade na prestação de serviço, 
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considerando como tal o serviço que satisfaça às condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, generalidade, cortesia na sua prestação e atualidade, a qual compreende a modernidade das 
técnicas, do equipamento e sua instalação. 

 
Parágrafo Único -  A presente contratação de empresa no fornecimento, instalação, manutenção e 

recuperação de mobiliários urbanos, conforme especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
Não haverá alocação de recursos públicos no presente contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS DEFINIÇÕES 
 

3.1. ÁREA DE CONCESSÃO – é a área correspondente a todo o território do Município de São Luís, 
compreendendo toas as vias e logradouros públicos; 

 
3.2. ÁREA DE PUBLICIDADE OCIOSA – trata-se da área disponível, no painel publicitário, que não 

estiver sendo utilizada para exploração publicitária, pela Concessionária, e passível de uso, pelo 

Poder Concedente, para divulgação de mensagens institucionais; 
 

3.3. CONCESSÃO – a delegação de prestação dos serviços de utilidade pública, com uso de bens 
públicos, feita pelo Poder concedente, à pessoa jurídica, que demostre capacidade para seu 

desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado; 

 
3.4. MOBILIÁRIO URBANO – para os fins deste Contrato de Concessão, são os relógios eletrônicos, 

totens publicitários, conjuntos de sinalizadores de logradouros, placas de parede de logradouros e 
barramento de pedestres, com exploração publicitária; 

 
3.5. EXPLORAÇÃO PUBLICITÁRIA – compreende a concepção, desenvolvimento e implantação de 

serviços de propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas 

ou sistemas de publicidade, com definição de público alvo, gerenciamentos dos processos 
relacionados à definição de circuitos de exposição, bem como elaboração de materiais publicitários 

para distribuição nos equipamentos do mobiliário urbano; 
 

3.6. RELÓGIO ELETRÔNICO: Equipamento destinado a informar a população com Data, Hora e 

Temperatura em painéis de LEDS, com exploração publicitária, devendo, em sua concepção, ter 
definido o local para exploração e para o painel de mensagens ou de informações; 

 
3.7. TOTEM PUBLICITÁRIO – é o elemento de comunicação visual destinado a veiculação de 

Publicidade com designe moderno que não agrida a paisagem; 

 
3.8. CONJUNTOS SINALIZADORES- equipamento, que terão layout diferenciados e visam proporcionar 

aos usuários a sua localização através da perfeita identificação dos logradouros públicos. Altura 
máxima do equipamento é de 3mt, com duas Placas de Endereço do Logradouro e espaço no topo 

para Publicidade; 
 

3.9. PLACAS DE PAREDE DE LOGRADOURO- é destinado a identificação de Logradouros Públicos em 

locais que não sejam recomendados a instalação de Conjuntos Sinalizadores; 
3.10. BARRAMENTO DE PEDESTRES- é um Mobiliário a ser implantado com objetivo de orientar a 

sinalização dos pedestres em passagem de risco, de induzir em faixas de pedestres e minimizar 
riscos de acidentes; 
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3.11. PAINEL DE PUBLICITÁRIO –elemento imobiliário urbano, com dimensões fixadas, destinado 

à exploração publicitaria por meio de imagens impressas ou eletrônicas; 
 

3.12. PAINEL DE MENSAGENS OU DE INFORMAÇÕES -  elemento imobiliário urbano utilizado para 
informações a transeuntes, com dimensões previamente fixadas pelo Poder Público, destinada à 

veiculação de informações a e mensagens institucionais; 

 
3.13. PODER CONCEDENTE – Prefeitura Municipal de São Luís/SECRETARIA MUNICIPAL DE 

URBANISMO E HABITAÇÃO; 
 

3.14. VALOR DA OUTORGA BONUS – valor ofertado pelo Concessionário, respeitando o valor 

mínimo de R$ 120.000,00(cento e vinte mil reais) a ser desembolsado no ato da assinatura do 
contrato; 

 
3.15. VALOR DO INVESTIMENTO – valor correspondente ao desembolso previsto para criação, 

confecção e instalação dos mobiliários urbanos, bem como a aquisição de equipamentos para 
reposição e a manutenção dos mobiliários e da infraestrutura necessários para a prestação do 

serviço; 

 
3.16. SERVIÇO ADEQUADO- é o serviço prestado pela Concessionária que a presente padrões de 

qualidade, segurança, conforto e cortesia, dentro das condições previstas neste contrato. 
 

CLÁUSULA QUARTA: DOS QUANTITATIVOS 

 
4.1. Os quantitativos previstos para a confecção, instalação e manutenção de Mobiliários Urbanos são:  

 
a) RELÓGIOS ELETRÔNICOS: 20 (vinte) unidades;  

b) TOTENS PUBLICITÁRIOS: 80 (oitenta) unidades;  
c) CONJUNTOS SINALIZADORES DE LOGRADOUROS: 2000 (dois mil) unidades; 

d) PLACAS DE PAREDE DE LOGRADOUROS – 8000 (oito mil) unidades; 

e) BARRAMENTO DE PEDESTRES – 1000 (mil) unidades. 
 

4.2. As características técnicas necessárias à confecção e instalação dos mobiliários urbanos estão 
detalhadas no TERMO DE REFERÊNCIA / ESPECIFICAÇÕES – ANEXO I; 

 

4.3. O Concessionário poderá propor modificações nos mobiliários urbanos em razão de avanços 
tecnológicos surgidos no decorrer da execução do Termo de Concessão Condicionada de Uso, 

devendo ser avaliadas e autorizadas pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação; 
 

4.4. A concedente deverá instalar a totalidade dos mobiliários urbanos elencados acima no cronograma 

de instalação, Anexo II do Termo de Referência. 
 

4.5. Em virtude de necessidade pública, até o final do segundo ano do prazo de vigência do Termo de 
Concessão Condicionada de Uso, poderá ser majorada a quantidade de mobiliários urbanos, por 

meio de termo aditivo, mantido o equilíbrio econômico-financeiro do Termo de Concessão 
Condicionada de Uso, observado o limite de acréscimo máximo de 25% do quantitativo licitado. 

 

CLÁUSULA QUINTA:DAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 
 

5.1. O desenvolvimento, elaboração dos projetos executivos, fornecimento, instalação, manutenção e 
conservação constituem obrigação da respectiva Concessionária.  

Como critério mínimo para avaliação técnica dos mobiliários urbanos a serem implantados, deverão 
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ser atendidos as seguintes características básicas: 

 
5.1.1. Relógio Eletrônico: Equipamento destinado a informar a população com Data, Hora e 

Temperatura em painéis de leds a ser instalados nas principais vias, canteiros, retornos, 
harmônicos com a características da cidade; 

 

5.1.2. Totem Publicitário: Equipamento destinado a Publicidade, tendo como objetivo garantir o 
equilíbrio financeiro do Contrato, com designe moderno que não agrida a paisagem; 

 
5.1.3. Conjuntos Sinalizadores: Equipamento, que terão layout diferenciados e visam 

proporcionar aos usuários a sua localização através da perfeita identificação dos logradouros 

públicos. Altura máxima do equipamento é de 3mt, com duas Placas de Endereço do 
Logradouro e espaço no topo para Publicidade; 

 
5.1.4. Placas de Parede de Logradouro: é destinado a identificação de Logradouros Públicos 

em locais que não sejam recomendados a instalação de Conjuntos Sinalizadores; 
 

5.1.5. Barramento de Pedestres é um Mobiliário a ser implantado com objetivo de orientar a 

sinalização dos pedestres em passagem de risco, de induzir em faixas de pedestres e 
minimizar riscos de acidentes 

 
CLÁUSULA SEXTA: DAS METAS E REGIME DE EXECUÇÃO 

 

6.1. Os serviços a serem contratados serão prestados sob o regime de Concessão de serviços de 
utilidade pública, com o uso do bem público, regido pela Lei Federal nº 8.987/95, e pela Lei 

Orgânica do Município de São Luís, e demais legislações pertinentes. 
 

6.2. O fornecimento, instalação, manutenção e conservação constituem obrigação da respectiva 
Concessionária. 

 

a) RELÓGIOS ELETRÔNICOS: 20 (VINTE) unidades;  
b) TOTENS PUBLICITÁRIOS: 80 (OITENTA) unidades;  

c) CONJUNTOS SINALIZADORES DE LOGRADOUROS: 2000 (duas mil) unidades; 
d) PLACAS DE PAREDE DE LOGRADOURO: 8000 (oito mil) unidades; 

e) BARRAMENTO DE PEDESTRES: 1000 (mil) unidades. 

 
6.3. A execução dos serviços de implantação será autorizada através de Ordens de Serviço – OS, 

expedidas pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação. A OS expedida indicará o tipo, a 
quantidade, a localização e o prazo, o qual não deverá exceder 60 (sessenta) dias para início da 

implantação dos mobiliários urbanos.    

 
CLÁUSULA SÉTIMA:DA ÁREA DE CONCESSÃO 

 
7.1. A área de Concessão correspondente a todo o território do Município de São Luís, compreendendo 

todas as vias e logradouros públicos; 
 

7.2. Os Mobiliários aqui descritos deverão ser instalados nos locais mapeados pela Secretaria Municipal 

de Urbanismo e Habitação, detalhados em Ordem de Serviço. 
 

CLÁUSULA OITAVA: DA INSTALAÇÃO DOS MOBILIÁRIOS URBANOS 
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8.1. A Concessionária terá o prazo de até 60 (sessenta) dias após a assinatura do respectivo Termo de 

Concessão Condicionada de Uso e sua publicação no Diário Oficial para iniciar as instalações dos 
mobiliários urbanos de acordo com as Ordens de Serviço emitidas pela Secretaria Municipal de 

Urbanismo e Habitação; 
 

8.2. Correrão às expensas da Concessionária todas as despesas relacionadas, direta ou indiretamente, 

com o cumprimento de todas as obrigações assumidas em razão do Termo de Concessão 
Condicionada de Uso dos mobiliários urbanos, abrangendo, dentre outras, a elaboração dos 

respectivos projetos executivos, fornecimento, instalação, manutenção, conservação e exploração 
dos mobiliários urbanos, que se refere este Edital e o respectivo Termo de Concessão 

Condicionada de Uso, que findo o prazo da Concessão, reverterá ao domínio pleno do Município; 

 
8.3. A rede de energia necessária à instalação e manutenção dos mobiliários urbanos será instalada 

pela Concessionária, ficando, por conta do poder concedente, o pagamento das respectivas. 
 

CLÁUSULA NONA: DA MANUTENÇÃO DO MOBILIÁRIO 
 

9.1. A manutenção e conservação do mobiliário implantado serão de inteira responsabilidade da 

Concessionária, estando no escopo de seus serviços: a substituição de elementos defeituosos ou 
peças danificadas; a pintura do mobiliário ou peças; a manutenção de componentes elétricos; 

entre outros serviços que se façam necessários para a manutenção da qualidade estética e 
funcional do mobiliário. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONÁRIA 
 

10.1. Indicar um responsável técnico para acompanhamento dos trabalhos; 
 

10.2. Aprovar a equipe disponibilizada, podendo exigir a substituição da equipe se for constatada que não 
é adequada; 

 

10.3. Conferir o material entregue; 
 

10.4. Supervisionar os trabalhos desenvolvidos; 
 

10.5. Manter estoque dos mobiliários licitados; 

 
10.6. Atestar a realização dos trabalhos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:DAS RESPONSABILIDADES DO PODER CONCEDENTE 

 

11.1. A responsabilidade da CONCESSIONÁRIA é integral para os serviços a serem executados; 
 

11.2. A presença da Fiscalização não implica na diminuição da referida responsabilidade; 
 

11.3. Realizar todos os serviços relacionados como objeto deste Termo de Referência, de acordo com as 
especificações estipuladas pela CONCESSIONÁRIA; 

 

 

11.4. Credenciar por escrito, junto à CONCEDENTE, um preposto idôneo com poderes de decisão para 

representar a CONCESSIONÁRIA, principalmente no tocante à eficiência e agilidade da execução 
dos serviços objeto deste Contrato; 



 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS 
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

Concorrência nº 05/2016  
===================================================================================== 

39 

 

 

11.5. Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, qualquer fato extraordinário ou 
anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis; 

 
 

11.6. Cumprir todas as leis, federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos os 

prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa; 
 

11.7. Cumprir a legislação trabalhista, previdenciária e securitária com relação a seus funcionários; 

 

11.8. Acatar as orientações da CONCEDENTE, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita fiscalização, 

prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas; 
 

 
11.9. Comunicar à fiscalização qualquer desvio ou omissão, referente ao estipulado no presente 

Contrato; 
 

11.10. A CONCESSIONÁRIA sob pretexto algum poderá argumentar desconhecimento dos serviços que 

serão executados. A fiscalização estará à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que possam 
ocorrer, pois após a assinatura do contrato a CONCESSIONÁRIA é responsável pela execução dos 

serviços sejam quais forem as dificuldades que encontrar e terá que dá qualidade total na 
execução; 

 

11.11. Caberá a CONCESSIONÁRIA verificar e conferir todos os documentos e instruções que lhe forem 
fornecidos pela CONCEDENTE, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorreção ou 

discrepância encontrada, que desaconselhe ou impeça a sua execução. A não observância destes 
dispositivos transferirá à CONCESSIONÁRIA todas as responsabilidades pelo funcionamento ou 

instabilidade na execução dos serviços; 

 

11.12. No caso dos trabalhos não estarem sendo conduzidos perfeitamente de acordo com este 

documento, poderá esta CONCEDENTE, além das sanções previstas neste instrumento ou na 
legislação que rege a matéria, determinar a paralisação total ou parcial dos serviços. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: TERMO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO 

 

12.1. A Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação convocará a concessionária para assinatura do 

Termo de Concessão de Serviço Público, em até 10 (dez) dias a contar da data de autorização do 
Superintendente Executivo do órgão; 

 
12.2. Havendo recusa na assinatura do termo é facultado à Secretaria Municipal de Urbanismo e 

Habitação, independentemente da aplicação das sanções administrativas à concessionária faltosa, 

convocar as licitantes remanescentes na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
condições propostas pelo primeiro classificado; 

 
 

12.3. A Adjudicatária será responsável, na forma do Termo de Concessão de serviço público, por todos 
os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, tributárias e trabalhistas e por todos os danos e 

prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros em virtude da execução do instrumento de 

concessão de serviços público a seu encargo, respondendo por si e por seus sucessores; 
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12.4. O prazo de Execução é de 25 (vinte e cinco) anos, a contar da data da efetiva assinatura do Termo 
de Concessão, podendo ser prorrogado por igual período a interesse da Administração Pública; 

 

12.5. O Poder Concedente poderá autorizar a exploração de serviços alternativos, complementares ou 

acessórios, bem como de projetos associados, que gerem receitas adicionais, desde que não 

comprometam os padrões de qualidade e demais pressupostos do serviço concedido, conforme 
previsto nas normas e procedimentos aplicáveis ao Contrato. Nesta hipótese, o ato que conceder a 

autorização fixará a compensação devida ao Município; 

 

12.6. A presente Concessão tem por meta a adequada qualidade na prestação de serviço, considerando 

como tal o serviço que satisfaça às condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 
generalidade, cortesia na sua prestação e atualidade, a qual compreende a modernidade das 

técnicas, do equipamento e sua instalação; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO VALOR E DA OUTORGA 

13.1. O valor Global médio estimado para execução do objeto do presente contrato é de 

R$XXXXXXXXXXXXX(XXXXXXXXXXXXXX), e o valor mínimo de outorga fixado em 

R$XXXXXXXX(XXXXXXXXXXXXXX). 
 

13.2. A Concessão Condicionada de Uso de Bem Público e Remuneração de que trata o presente concede 
à concessionária o direito de fazer a exploração publicitária nos espaços destinados à veiculação 

das mesmas, em casa equipamento, como forma de remuneração pelos investimentos realizados 

no fornecimento, instalação, manutenção e recuperação dos mobiliários urbanos aqui dispostos, 
durante a vigência do Termo de Concessão Condicionada de uso, em caráter de exclusividade. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA RECEITA E DA OUTORGA DEVIDAS 

14.1. A receita da Concessionária será proveniente da exploração publicitária RELÓGIO ELETRÔNICO, 
TOTENS PUBLICITÁRIO, CONJUNTOS SINALIZADORES DE LOGRADOUROS, PLACA DE PAREDE DE 

LOGRADOURO E BARRAMENTO DE PEDESTRES e de eventuais receitas obtidas nos termos do 

subitem “15.4”, obedecidas às normas previstas na legislação pertinente. 
 

14.2. A Concessionária pagará ao Poder Concedente, a título de outorga: 

 

a) Outorga bônus a ser ofertada na proposta comercial, de, no mínimo, R$ 120.000,00(cento e vinte 

mil reais). 
 

14.3. Todas as despesas, diretas ou indiretas, para elaboração dos estudos e projetos, execução das 
obras, remanejamento das interferências, operação, manutenção e exploração decorrentes do 

Contrato, objeto, serão de responsabilidade exclusiva da Concessionária, observadas as disposições 

contidas no Contrato e/ou Termo de Referência. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

15.1. O recebimento do objeto da presente licitação dar-se-á de acordo com art. 73, inciso I, alíneas “a” 
e “b”, da lei nº 8666/93. 

15.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a responsabilidade civil a 
ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:DO PRAZO DA CONCESSÃO 
 

O período de vigência da Concessão será de 25 (VINTE E CINCO) anos, a contar da assinatura do 
respectivo Termo de Concessão Condicionada de Uso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: FISCAIS DO CONTRATO 
 

17.1. O Secretário Municipal de Urbanismo e Habitação -SEMURH designará um fiscal para acompanhar a 
execução do contrato, que registrará em relatório todas as ocorrências relacionadas com a sua 

execução, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DOS BENS REVERSÍVEIS 

 
18.1. Extinto o contrato, ou ocorrendo sua rescisão antecipada, retornarão ao Poder Concedente todos os 

espaços públicos utilizados pela Concessionaria para a instalação dos equipamentos de mobiliário 
urbano objeto do presente contrato de concessão. Os equipamentos instalados pela Concessionaria 

permanecerão de sua propriedade e a mesma promoverá a retirada e desmontagem de todos os 

bens não reversíveis às suas expensas. Outrossim, a Concessionaria devera restabelecer às suas 
expensas os espaços públicos utilizados no marco deste contrato ao estado em que originalmente 

os recebeu. 
 

18.2. Toda e qualquer exploração publicitária deverá encerrar-se no último dia de vigência do Contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA:SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
19.1. Ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, não 
mantiver a proposta, ensejar o retardamento da execução do objeto, falhar ou fraudar na execução 

do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderão ser aplicadas as 

seguintes sanções, garantidos o contraditório e a prévia defesa: 
 

19.1.1. advertência: até um máximo de TRÊS por mesmo motivo e por escrito; 
 

19.1.2. Multa, observados os seguintes limites máximos: 

a) 0,1% (UM DÉCIMO por cento) do valor da proposta, quando, sem justificativa plausível 
aceita pela administração, o adjudicatário não assinar o contrato ou não retirar o instrumento 

equivalente no prazo estabelecido, ainda que não havido o processo de licitação; 
b)0,5% (MEIO por cento) do valor global do empenho e/ou contrato, pela inexecução total do 

ajuste, e em caso de rescisão contratual por inadimplência do contratado; 

c)1% (UM por cento) do valor remanescente do contrato na hipótese de inexecução parcial ou 
qualquer outra irregularidade não abrangida anteriormente. 

 
19.1.3. Suspenção por até três meses das atividades comerciais afim de sanar pendências elencadas nas 

advertências. 
 

19.1.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município de CIDADE, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos; 
 

19.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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§ 1º O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, retido dos 

pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida 
monetariamente, de conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a 

data do efetivo recolhimento; 
§ 2º A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do 

primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento 

da obrigação 
 

19.1.6.  O presente Termo de Concessão Condicionada de Uso poderá ser rescindido nos seguintes casos:  
a) Por ato unilateral, escrito, do CONCEDENTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e 

XVII, do art. 78, da Lei n° 8.666/93;  

b) Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio com 
antecedência mínima de 15 (quinze) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das 

partes, resguardando o interesse público;  
c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO 

 

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as perdas e 
danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando superiores aos créditos que a 

CONTRATADA tenha em face da CONTRATANTE, que não comportarem cobrança amigável, serão cobrados 
judicialmente. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO 
 

Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no 
Diário Oficial do Município de São Luís, correndo os encargos por conta da CONTRATANTE. 

 
Parágrafo Único – O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, objeto, prazo, 

valor, número do empenho e fundamento do ato. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMASEGUNDA: DO FORO DE ELEIÇÃO 

 
Fica eleito o Foro da Cidade de São Luís/MA Comarca da Capital, para dirimir qualquer litígio decorrente do 

presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 
E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as 

partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias, de igual forma e teor, depois de lido e achado 
conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas. 

 

São Luís - MA, ___ de ____________ de 2016. 
 

DIOGO DINIZ LIMA 
SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO  

CONTRATANTE 
 

XXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 
TESTEMUNHA: _________________________  

C.P.F Nº _____________________________ 
TESTEMUNHA: _________________________ 

C.P.F Nº _____________________________ 
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CONCORRÊNCIA Nº 05/2016- 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 05/2016- 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 05/2016- 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) 
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CONCORRÊNCIA Nº 05/2016- 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) 

 
 

 

 
 

 


