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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 35, DE 2 DE MAIO DE 2016
A CHEFE do NEMUR/SRTE-RO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a
impossibilidade da notificação via postal, vem notificar as empresas abaixo relacionadas da decisão que
julgou procedente o auto de infração, bem como a efetuar o pagamento das multas nos valores
mencionados, impostas por infração à legislação trabalhista. As multas poderão ser pagas com REDUÇÃO de 50% prevista no parágrafo 6° do artigo 636 da CLT, na rede bancária, através de DARF, que
pode ser emitida pela internet por meio do site http://cpmr.mte.gov.br/DARF/EmissaoDARF.aspx, no
prazo de 10 dias consecutivos, a contar do décimo dia da publicação deste Edital, nos termos do artigo
23, inciso III, da Portaria n° 854/2015. Após o pagamento, a 1ª via da guia DARF deverá ser apresentada
à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego/RO, situada na Rua Guanabara, nº3480, a fim de
ser juntada ao processo para arquivamento. A falta de comprovação do recolhimento da multa implicará
no encaminhamento dos autos para inscrição no CADIN/Dívida Ativa da União e posterior cobrança
executiva judicial. No mesmo prazo caberá a interposição de recurso, para a instância administrativa
superior. Não serão conhecidos recursos que não atendam aos requisitos de admissibilidade (tempestividade, legitimidade, representação), nos termos do parágrafo único do art. 37 da Portaria
854/2015.
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02/05/2016. JACINTHO FERNANDO STEFANELLO. Ordenador de Despesas. Ratificação em
02/05/2016. VANIO DOS SANTOS. Superintendente do Trabalho. Valor Global: R$ 11.907,60. CNPJ
CONTRATADA : 00.880.498/0001-24 IRMAOS STAKONSKI LTDA.
(SIDEC - 03/05/2016) 380918-00001-2016NE900001

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SERGIPE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2016 UASG 380053
Nº Processo: 46221001247201615.
PREGÃO SISPP Nº 7/2016. Contratante: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -MTE. CNPJ
Contratado: 17893742000196. Contratado : HUMFRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP. Objeto:
Manutenção corretiva de unidade condensadora situada no segundo piso desta SRT/SE, tendo em vista
que os 10 aparelhos de arcondicionado estão sem funcionamento. Fundamento Legal: Lei 8666/93, LEI
10520/02, decreto 2271/97, IN2SLTI/MPOG 2008. Vigência: 04/05/2016 a 31/12/2016. Valor Total:
R$7.150,00. Fonte: 176038204 - 2016NE800078. Data de Assinatura: 15/04/2016.
(SICON - 03/05/2016) 380018-00001-2016NE900001

EMPRESA

PROCESSO

A. M. RIOS CUNHA PIZZARIA - ME
AUTO POSTO LONDON LTDA
AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
FRANCISCA BATISTA PEREIRA - ME
HARU TEMAKERIA & SAKERIA LTDA - ME
L & M COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP
L & M COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP
L & M COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP
MAGNOLIA OLIVEIRA QUADROS DA GAMA - ME
NOVAES E FAPPI LTDA - ME
RAFAEL AFONSO DE ALMEIDA
SILVA & SANTOS INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
ROCHA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
ROCHA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
ROCHA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
ROSA MARIA FELIX TEIXEIRA ME
TRATORIA PIZZA & CIA LTDA - ME
UNO BEEF AMAZON EIRELI - ME

46216.000763/2015-11
46216.000479/2016-25
46216.005734/2014-64
46216.005332/2014-60
46216.000908/2015-83
46216.000786/2015-25
46216.000785/2015-81
46216.000787/2015-70
46216.005816/2015-90
46463.000075/2014-58
46466.000050/2016-96
46216.000251/2016-35

MULTA
(R$)
805,06
1.988,56
2.012,66
1.368,61
1.207,59
3.059,25
3.059,25
4.024,42
15.323,04
402,53
1.193,09
3.596,74

46216.003208/2014-60
46216.003209/2014-12
46216.003210/2014-39
46463.000049/2015-19
46216.000229/2015-12
46216.000287/2016-19

263.386,03
923.942,96
327.785,36
2.012,65
402,53
1.368,61

Ministério do Turismo

.

SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONVÊNIO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 17/2016
O Ministério do Turismo, situado na Esplanada dos Ministérios - Bloco "U" CEP 70.765-900,
convoca o responsável, conforme tabela a seguir, para regularizar pendências relacionadas à prestação de
contas dos repasses diretos, objetos de transferências de recursos de convênios formalizados com este
Órgão:
Responsáveis

CPF

Convênio

MARLI TERESINHA
TOMASI

455.322.650-20

731961/2010

MARIA CRISTINA FALCÃO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SANTA CATARINA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2016 UASG 380051
Nº Processo: 46905000703201611 . Objeto: Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel
comum) para os veículos automotores de propriedade da SRTE/SC, assim como outros veículos oficiais
que porventura estejam a serviço da SRTE/SC, com entrega parcelada, na cidade de Chapecó/SC. Total
de Itens Licitados: 00002. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso V da Lei nº 8.666 de 21/06/1993..
Justificativa: Inexistência de proposta válida nos pregões 01/2016 e 04/2016. Declaração de Dispensa em

.

Ministério dos Transportes
GABINETE DO MINISTRO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2016

Parte I - Introdução
Considerando que o art. 21 da Lei nº 8.987, de 1995, permite
que seja autorizada a realização de estudos, levantamentos ou projetos, vinculados à concessão, de utilidade para a licitação, devendo o
vencedor da licitação ressarcir os dispêndios correspondentes, a serem
especificados no edital de licitação, e considerando as disposições do
Decreto nº 8.428, de 02 de abril de 2015, o Ministério dos Transportes torna público seu interesse em receber estudos para subsidiar a
licitação de trechos rodoviários descritos a seguir.
1 Objeto do Edital
1.1.Este Chamamento Público tem como objeto a apresentação de estudos de viabilidade técnica com intuito de subsidiar a
concessão dos seguintes trechos rodoviários:
a. BR-163/SC, entre o entroncamento com a BR-282/386(B)
(p/ São Miguel do Oeste) e a Divisa SC/PR;
b. BR-282/SC, entre o entroncamento com a BR-480(B)/SC156 e a Fronteira Brasil / Argentina.
1.2. Os interessados poderão sugerir alterações de escopo da
futura concessão, como, por exemplo, a inclusão de contornos e
variantes, e a exclusão, modificação e inclusão de segmentos da
malha viária adjacente, bem como o fracionamento dos trechos em
mais de uma concessão. Cada uma dessas alterações deverá ser devidamente fundamentada e tecnicamente justificada.
1.3. O Termo de Referência que contém o detalhamento das
atividades a serem realizadas e as demais regras inerentes a este
processo é anexo deste Edital de Chamamento, e será publicado no
sítio eletrônico da Agência Nacional de Transportes Terrestres no
endereço www.rodovias.antt.gov.br, concomitantemente com este Edital.
1.4. O Termo de Referência estabelece as diretrizes e premissas do estudo que orientam sua elaboração, e devem ser interpretadas como indicativas. Os interessados são incentivados a propor
inovações nos estudos e nas concessões.
2 Condições Gerais
2.1. Poderão participar deste Chamamento Público pessoas
físicas ou jurídicas que pretendam apresentar os estudos de viabilidade técnica objeto deste Edital.

Motivo da
Devolução das
Notificações pelos
Correios
ASSOCIAÇÃO DE
Entidade:
CULTURA E TURISMudou-se
MO DE GRAMADO
- RS
CNPJ:
05.970.767/0001-67

O não atendimento no prazo de 15 dias, a contar da data de publicação, suscitará o registro da
inadimplência no SIAFI/CAUC, a instauração do Processo de Tomada de Contas Especial e/ou a
inscrição dos responsáveis no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal
- CADIN/SISBACEN.
THAYS DE NAZARÉ DE ALMEIDA LEDA
Coordenadora-Geral
Substituta

2.1.1. Não poderão participar deste Chamamento Público
organismos internacionais dos quais o Brasil faça parte, bem como
autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de
economia mista.
2.2. Os interessados em participar deverão protocolar, perante o Ministério dos Transportes, requerimento de autorização que
contenha:
2.2.1. Qualificação completa, que permita a identificação da
pessoa física ou jurídica de direito privado e a sua localização para
eventual envio de notificações, informações, erratas e respostas a
pedidos de esclarecimentos, contendo: nome completo da pessoa física ou jurídica, inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF ou no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, nome completo do
profissional responsável pela coordenação dos estudos, cargo, profissão ou ramo da atividade, endereço físico e eletrônico.
2.2.2. Demonstração de experiência na realização de estudos
similares.
2.2.3. Detalhamento das atividades que pretende realizar,
considerando o escopo do estudo definido neste Edital de Chamamento Público, inclusive com a apresentação de cronograma que
indique as datas de conclusão de cada etapa e a data final para a
entrega dos trabalhos.
2.2.4. Indicação do valor de ressarcimento pretendido, acompanhado de informações e parâmetros utilizados para a sua definição.
2.2.5. Declaração de transferência à administração pública
dos direitos associados ao estudo, caso selecionado.
2.3. Os requerimentos deverão ser endereçados ao Ministério
dos Transportes, em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da publicação deste chamamento, no endereço:
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R".
CEP: 70.044-902 - Brasília/DF
2.4. O prazo estabelecido no item anterior poderá ser prorrogado, a critério do Secretário de Fomento para Ações de Transportes do Ministério dos Transportes, mediante decisão fundamentada.
2.5. Serão considerados tempestivos os requerimentos enviados por meio eletrônico para o email sfat@transportes.gov.br desde que seja também postada e encaminhada a versão impressa dos
documentos ao Ministério dos Transportes, para o endereço acima
indicado, dentro do prazo de dez dias úteis.
2.6. A correspondência deverá indicar "CHAMAMENTO
PÚBLICO DE ESTUDOS nº 06/2016", bem como indicar nome da
pessoa física ou jurídica interessada.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032016050400153

Entidade/UF/CNPJ

2.7. Os requerimentos de autorização entregues fora do prazo
serão registrados em processo e devolvidos aos interessados.
2.8. A demonstração de experiência a que se refere o item
2.2.2 poderá consistir na juntada de documentos que comprovem as
qualificações técnicas de profissionais vinculados ao interessado, observando o disposto no item 2.18.
2.9. Os critérios considerados para qualificação, análise e
aprovação do requerimento de autorização serão:
a. entrega do requerimento de autorização com documentação completa dentro do prazo estabelecido no item 2.3;
b. apresentação e coerência de cronograma que indique as
datas de conclusão de cada etapa e a data final para a entrega dos
trabalho;
c. indicação do valor de ressarcimento pretendido, tendo este
que ser necessariamente igual ou inferior ao valor máximo de ressarcimento estabelecido no item 5.5, acompanhado de informações e
parâmetros utilizados para a sua definição.
2.10. Qualquer alteração na qualificação do interessado deverá ser imediatamente comunicada ao Ministério dos Transportes.
2.11. A descrição das atividades e do cronograma de acordo
com o item 2.2.3 será utilizada na avaliação descrita no item 2.9, bem
como para o planejamento das atividades de acompanhamento dos
estudos por parte da Comissão de Seleção prevista no item 5.1,
2.12. No decorrer dos estudos os interessados poderão propor
a alteração das atividades e do cronograma apresentados de acordo
com o item 2.2.3, no todo ou em parte, cabendo à Comissão de
Seleção, prevista no item 5.1, aprovar ou não a alteração proposta.
2.13. No decorrer dos estudos a Comissão de Seleção, prevista no item 5.1, poderá recomendar justificadamente a alteração das
atividades e do cronograma apresentados de acordo com o item 2.2.3,
com o objetivo de obtenção de estudos mais adequados à licitação da
concessão.
2.14. Os interessados poderão propor o aproveitamento de
estudos prévios realizados por si ou por terceiros, no todo ou em
parte, para o atendimento do Termo de Referência anexo deste Edital
de Chamamento, cabendo à Comissão de Seleção, prevista no item
5.1, aprovar ou não o aproveitamento proposto.
2.15. Os estudos devem considerar a regulamentação e legislação vigentes.
2.16. Em qualquer fase do procedimento, seja após a solicitação de autorização, ou durante a realização dos estudos, os
interessados poderão decidir se associarem para apresentação dos
estudos em conjunto, devendo ser indicado as empresas responsáveis
pela interlocução com o Poder Público e, caso o estudo seja utilizado
na licitação, a forma e proporção do eventual ressarcimento.

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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2.17. Não será admitida a participação de uma mesma empresa em mais de um estudo para um mesmo projeto de concessão.
Essa restrição se aplica mesmo a empresas controladas, controladoras
ou sob controle comum de qualquer empresa que participe individualmente ou em conjunto do presente procedimento.
2.18. Será admitida a contratação de terceiros pelo autorizado na execução dos estudos de viabilidade em todos os seus
aspectos, sem prejuízo das responsabilidades previstas neste Edital de
Chamamento.
2.19. Informações referentes a trechos atualmente concedidos
estão disponíveis no sítio eletrônico da Agência Nacional de Transportes Terrestres.
3 Da Autorização
3.1. Na elaboração do termo de autorização, o Ministério dos
Transportes deverá reproduzir as condições estabelecidas no presente
Edital.
3.2. A autorização:
a. Será pessoal e intransferível, observado o disposto no item
2.16;
b. Será conferida sempre sem exclusividade, podendo mais
de uma empresa se manifestar e obter a mesma autorização;
c. Não gerará direito de preferência no processo licitatório da
concessão;
d. Não obrigará o poder público a realizar a licitação;
e. Não criará, por si só, qualquer direito ao ressarcimento dos
valores envolvidos na sua elaboração;
f. Não garantirá que os estudos realizados serão selecionados
e utilizados; e
g. Será publicada no diário oficial da união e no sítio eletrônico do Ministério dos Transportes.
3.3. A autorização para a realização dos estudos não implica,
em hipótese alguma, co-responsabilidade da União ou do Ministério
dos Transportes perante terceiros pelos atos praticados pela pessoa
física ou jurídica autorizada.
3.4. As autorizações poderão ser extintas nos termos do art.
7º do Decreto nº 8.428 de 2015.
3.5. A notificação da revogação, cassação ou anulação da
autorização será efetuada por escrito, mediante correspondência com
aviso de recebimento, e por publicação no Diário Oficial da União.
3.6. No caso de descumprimento dos termos da autorização,
a pessoa autorizada será notificada, mediante correspondência com
aviso de recebimento, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize
a situação, sob pena de cassação da autorização.
3.7. Autorizações extintas não geram direito ao ressarcimento dos valores despendidos na elaboração dos estudos até então realizados.
3.8. Decorridos 30 (trinta) dias da comunicação prevista nesta Seção, os documentos eventualmente encaminhados ao Ministério
dos Transportes, que não tenham sido retirados pela pessoa autorizada, poderão ser destruídos.
4 Da Apresentação dos Estudos
4.1. Aqueles que forem autorizados terão o prazo de 240
(duzentos e quarenta) dias corridos, contados da publicação da autorização dada ao último interessado, para apresentá-los à Comissão
de Seleção prevista no item 5.1.
4.2. O prazo estabelecido no item anterior poderá ser prorrogado, a critério do Secretário de Fomento para Ações de Transportes do Ministério dos Transportes, mediante decisão fundamentada.
4.3. No caso da prorrogação a que se refere o item 4.2
ultrapassar a 60 (sessenta) dias corridos, o Ministro de Estado dos
Transportes deverá ser comunicado previamente à realização do ato.
4.4. A Comissão de Seleção prevista no item 5.1 poderá
estabelecer prazos intermediários para apresentação de informações,
documentos e relatórios de andamento no desenvolvimento dos estudos.
4.5. A Comissão de Seleção definirá a forma e tipo de mídia
para apresentação dos estudos.
4.6. O estudo a ser apresentado deverá conter todas as informações e obedecer às diretrizes constantes no Termo de Referência
anexo deste Edital. Caso o(s) estudo(s) apresentado(s) necessite(m) de
retificação(ões), será aberto prazo para sua reapresentação. A não
reapresentação do(s) estudo(s) no prazo indicado implicará a extinção
da autorização.
4.7. A Comissão de Seleção prevista no item 5.1 poderá
solicitar alterações nos estudos, em decorrência de alteração de premissas regulatórias e de atos normativos aplicáveis, recomendações e
determinações dos órgãos de controle e contribuições provenientes de
consulta e audiência pública, estando o ressarcimento dos estudos
vinculado a estas alterações.
4.8. A apresentação, entrega e disponibilização de quaisquer
dados, documentos, estudos, levantamentos, fotos, ilustrações, figuras, tabelas, planilhas, especificações e projetos, durante o período de
elaboração de estudos e no ato de entrega, implicará transferência dos
direitos autorais e propriedade intelectual a eles relativos ao Ministério dos Transportes, não podendo haver nenhuma restrição de
confidencialidade sobre quaisquer deles.
4.9. Os documentos acima mencionados serão cedidos sem
ônus, encargos ou condições e poderão ser utilizados total ou parcialmente pelo Ministério dos Transportes, de acordo com sua oportunidade e conveniência, para compor outros estudos, auxiliar na
formulação de editais, contratos e demais documentos afins necessários à licitação da concessão.
4.10. A Comissão de Seleção prevista no item 5.1 poderá
realizar reuniões com as empresas autorizadas e quaisquer interessados na realização de chamamento público, sempre que entender que
possam contribuir para a melhor compreensão do objeto e para a
obtenção de estudos mais adequados.

5 Da Avaliação e Seleção dos Estudos
5.1. A avaliação e seleção dos estudos apresentados será
realizada por Comissão de Seleção nomeada pelo Ministério dos
Transportes, nos termos do art. 9º do Decreto nº 8.428, de 2015, que
deverá considerar, para a seleção do estudo a ser utilizado na futura
rodovia, os seguintes critérios:
a. Observância de diretrizes e premissas definidas pelo Ministério dos Transportes neste Edital de Chamamento ou através de
possíveis ratificações e complementações das mesmas que poderão
ser feitas durante o processo através de ofícios deste Ministério ou da
Comissão de Seleção;
b. Consistência e a coerência das informações que subsidiaram sua realização;
c. Adoção das melhores técnicas de elaboração, segundo
normas e procedimentos científicos pertinentes, utilizando, sempre
que possível, equipamentos e processos recomendados pela melhor
técnica aplicável;
d. Compatibilidade com as normas técnicas emitidas pelo
Ministério dos Transportes, pela Agência Nacional de Transportes
Terrestres, e demais agentes do setor, bem como à legislação pertinente.
5.2. Com base na análise dos estudos, a Comissão selecionará o autorizado cujos estudos serão utilizados como base para a
licitação. Não será admitida a combinação de estudos realizados por
autorizados diferentes para utilização na licitação, respeitado o disposto no item 2.14.
5.3. Na hipótese de a Comissão entender que nenhum dos
estudos apresentados atenda satisfatoriamente ao Termo de referência,
não selecionará qualquer deles para utilização em futura licitação,
caso em que todos os documentos apresentados poderão ser destruídos se não forem retirados no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data de publicação da decisão.
5.4. Os estudos poderão ser rejeitados nos termos do art. 12
do Decreto nº 8.428 de 2015.
5.5. O valor máximo nominal de ressarcimento do estudo
escolhido não ultrapassará o menor dos seguintes montantes:
5.5.1. 2,5% do valor do investimento estimado para o empreendimento, de acordo com o resultado dos estudos;
5.5.2. R$ 3.290.084,38, com data base em janeiro de 2016.
5.6. No caso de aproveitamento de estudos prévios, conforme previsto no item 2.14, a Comissão de Seleção deverá definir o
valor de ressarcimento relativo a tais estudos para reembolso à empresa que o elaborou, caso o estudo seja utilizado para eventual
licitação.
5.7. O valor definido pela Comissão de Seleção será ressarcido exclusivamente pelo vencedor da licitação, desde que o estudo selecionado seja efetivamente utilizado no eventual certame. Em
nenhuma hipótese será devida qualquer quantia pecuniária pelo Poder
Público em razão da realização dos estudos.
5.8. Concluída a seleção do estudo, aquele que tiver sido
selecionado terá o valor apresentado para eventual ressarcimento apurado pela Comissão de Seleção. Caso a Comissão conclua pela não
conformidade dos estudos apresentados com aqueles originalmente
propostos ou autorizados, deverá arbitrar o montante nominal para
eventual ressarcimento com a devida fundamentação.
5.9. O valor arbitrado pela Comissão de Seleção poderá ser
rejeitado pelo interessado, hipótese em que não serão utilizadas as
informações contidas nos documentos selecionados, os quais poderão
ser destruídos se não retirados no prazo de 30 (trinta) dias, contados
da data de rejeição.Nesta hipótese fica facultado à Comissão de Seleção selecionar outro estudo entre aqueles apresentados.
5.10. O valor arbitrado pela Comissão de Seleção deverá ser
aceito por escrito, com expressa renúncia a outros valores pecuniários.
5.11. Na hipótese de alterações previstas no item 4.7, o
autorizado poderá apresentar novos valores para eventual ressarcimento do estudo, ocasião em que este será novamente analisado e
arbitrado pela Comissão de Seleção.
5.12. À Comissão de Seleção fica facultado selecionar outro
estudo entre aqueles apresentados na hipótese da pessoa física ou
jurídica responsável pelo estudo anteriormente selecionado se recusar
a prestar o apoio técnico previsto no Apêndice C do Termo de
Referência anexo deste Edital.
6 Disposições Finais
6.1. A Comissão de Seleção prevista no item 5.1 acompanhará o andamento dos trabalhos conforme agenda de reuniões a
ser definida, de comparecimento obrigatório pelo autorizado.
6.2. A qualquer tempo o presente edital poderá ser revogado
ou anulado, no todo ou em parte, por decisão unilateral da Administração Pública, por motivo de interesse público ou por exigência
legal, em decisão fundamentada, sem que este fato implique direito a
indenizações ou reclamações de qualquer natureza.
6.3. A apresentação dos estudos por qualquer dos autorizados
não resulta em qualquer espécie de impedimento de participar, direta
ou indiretamente, isoladamente ou em consórcio, de procedimentos
licitatórios relativos à concessão objeto do presente Edital, ou a qualquer outro trecho rodoviário, na forma do art. 31 da Lei nº
9.074/95.
6.4. O Ministério dos Transportes se reserva no direito de
resolver os casos omissos e as situações não previstas neste edital.
ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Ministro
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2016
Parte I - Introdução
Considerando que o art. 21 da Lei nº 8.987, de 1995, permite
que seja autorizada a realização de estudos, levantamentos ou projetos, vinculados à concessão, de utilidade para a licitação, devendo o

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
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vencedor da licitação ressarcir os dispêndios correspondentes, a serem
especificados no edital de licitação, e considerando as disposições do
Decreto nº 8.428, de 02 de abril de 2015, o Ministério dos Transportes torna público seu interesse em receber estudos para subsidiar a
licitação de trechos rodoviários descritos a seguir.
1 Objeto do Edital
1.1.Este Chamamento Público tem como objeto a apresentação de estudos de viabilidade técnica com intuito de subsidiar a
concessão do seguinte trecho rodoviário:
a.BR-282/SC, entre o entroncamento com a BR-101(B) (Palhoça) e o entroncamento com a BR-470(A).
1.2.Os interessados poderão sugerir alterações de escopo da
futura concessão, como, por exemplo, a inclusão de contornos e
variantes, e a exclusão, modificação e inclusão de segmentos da
malha viária adjacente, bem como o fracionamento dos trechos em
mais de uma concessão. Cada uma dessas alterações deverá ser devidamente fundamentada e tecnicamente justificada.
1.3.O Termo de Referência que contém o detalhamento das
atividades a serem realizadas e as demais regras inerentes a este
processo é anexo deste Edital de Chamamento, e será publicado no
sítio eletrônico da Agência Nacional de Transportes Terrestres no
endereço www.rodovias.antt.gov.br, concomitantemente com este Edital.
1.4.O Termo de Referência estabelece as diretrizes e premissas do estudo que orientam sua elaboração, e devem ser interpretadas como indicativas. Os interessados são incentivados a propor
inovações nos estudos e nas concessões.
2 Condições Gerais
2.1.Poderão participar deste Chamamento Público pessoas
físicas ou jurídicas que pretendam apresentar os estudos de viabilidade técnica objeto deste Edital.
2.1.1.Não poderão participar deste Chamamento Público organismos internacionais dos quais o Brasil faça parte, bem como
autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de
economia mista.
2.2. Os interessados em participar deverão protocolar, perante o Ministério dos Transportes, requerimento de autorização que
contenha:
2.2.1.Qualificação completa, que permita a identificação da
pessoa física ou jurídica de direito privado e a sua localização para
eventual envio de notificações, informações, erratas e respostas a
pedidos de esclarecimentos, contendo: nome completo da pessoa física ou jurídica, inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF ou no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, nome completo do
profissional responsável pela coordenação dos estudos, cargo, profissão ou ramo da atividade, endereço físico e eletrônico.
2.2.2.Demonstração de experiência na realização de estudos
similares.
2.2.3.Detalhamento das atividades que pretende realizar, considerando o escopo do estudo definido neste Edital de Chamamento
Público, inclusive com a apresentação de cronograma que indique as
datas de conclusão de cada etapa e a data final para a entrega dos
trabalhos.
2.2.4. Indicação do valor de ressarcimento pretendido, acompanhado de informações e parâmetros utilizados para a sua definição.
2.2.5. Declaração de transferência à administração pública
dos direitos associados ao estudo, caso selecionado.
2.3. Os requerimentos deverão ser endereçados ao Ministério
dos Transportes, em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da publicação deste chamamento, no endereço:
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R".
CEP: 70.044-902 - Brasília/DF
2.4.O prazo estabelecido no item anterior poderá ser prorrogado, a critério do Secretário de Fomento para Ações de Transportes do Ministério dos Transportes, mediante decisão fundamentada.
2.5. Serão considerados tempestivos os requerimentos enviados por meio eletrônico para o email sfat@transportes.gov.br desde que seja também postada e encaminhada a versão impressa dos
documentos ao Ministério dos Transportes, para o endereço acima
indicado, dentro do prazo de dez dias úteis.
2.6. A correspondência deverá indicar "CHAMAMENTO
PÚBLICO DE ESTUDOS nº 07/2016", bem como indicar o nome da
pessoa física ou jurídica interessada.
2.7. Os requerimentos de autorização entregues fora do prazo
serão registrados em processo e devolvidos aos interessados.
2.8. A demonstração de experiência a que se refere o item
2.2.2 poderá consistir na juntada de documentos que comprovem as
qualificações técnicas de profissionais vinculados ao interessado, observando o disposto no item 2.188.
2.9. Os critérios considerados para qualificação, análise e
aprovação do requerimento de autorização serão:
a. entrega do requerimento de autorização com documentação completa dentro do prazo estabelecido no item 2.3;
b. apresentação e coerência de cronograma que indique as
datas de conclusão de cada etapa e a data final para a entrega dos
trabalho;
c. indicação do valor de ressarcimento pretendido, tendo este
que ser necessariamente igual ou inferior ao valor máximo de ressarcimento estabelecido no item 5.5, acompanhado de informações e
parâmetros utilizados para a sua definição.
2.10. Qualquer alteração na qualificação do interessado deverá ser imediatamente comunicada ao Ministério dos Transportes.
2.11. A descrição das atividades e do cronograma de acordo
com o item 2.2.3 será utilizada na avaliação descrita no item 2.99,
bem como para o planejamento das atividades de acompanhamento
dos estudos por parte da Comissão de Seleção prevista no item 5.1.
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2.12..No decorrer dos estudos os interessados poderão propor
a alteração das atividades e do cronograma apresentados de acordo
com o item 2.2.3, no todo ou em parte, cabendo à Comissão de
Seleção, prevista no item 5.1, aprovar ou não a alteração proposta.
2.13..No decorrer dos estudos a Comissão de Seleção, prevista no item 5.1, poderá recomendar justificadamente a alteração das
atividades e do cronograma apresentados de acordo com o item 2.2.3,
com o objetivo de obtenção de estudos mais adequados à licitação da
concessão.
2.14. Os interessados poderão propor o aproveitamento de
estudos prévios realizados por si ou por terceiros, no todo ou em
parte, para o atendimento do Termo de Referência anexo deste Edital
de Chamamento, cabendo à Comissão de Seleção, prevista no item
5.1, aprovar ou não o aproveitamento proposto.
2.15.Os estudos devem considerar a regulamentação e legislação vigentes.
2.16.Em qualquer fase do procedimento, seja após a solicitação de autorização, ou durante a realização dos estudos, os
interessados poderão decidir se associarem para apresentação dos
estudos em conjunto, devendo ser indicado as empresas responsáveis
pela interlocução com o Poder Público e, caso o estudo seja utilizado
na licitação, a forma e proporção do eventual ressarcimento.
2.17. .Não será admitida a participação de uma mesma empresa em mais de um estudo para um mesmo projeto de concessão.
Essa restrição se aplica mesmo a empresas controladas, controladoras
ou sob controle comum de qualquer empresa que participe individualmente ou em conjunto do presente procedimento.
2.18. Será admitida a contratação de terceiros pelo autorizado na execução dos estudos de viabilidade em todos os seus
aspectos, sem prejuízo das responsabilidades previstas neste Edital de
Chamamento.
2.19. Informações referentes a trechos atualmente concedidos
estão disponíveis no sítio eletrônico da Agência Nacional de Transportes Terrestres.
3 Da Autorização
3.1.Na elaboração do termo de autorização, o Ministério dos
Transportes deverá reproduzir as condições estabelecidas no presente
Edital.
3.2.A autorização:
a.Será pessoal e intransferível, observado o disposto no item
2.166;
b.Será conferida sempre sem exclusividade, podendo mais de
uma empresa se manifestar e obter a mesma autorização;
c.Não gerará direito de preferência no processo licitatório da
concessão;
d.Não obrigará o poder público a realizar a licitação;
e.Não criará, por si só, qualquer direito ao ressarcimento dos
valores envolvidos na sua elaboração;
f.Não garantirá que os estudos realizados serão selecionados
e utilizados; e
g.Será publicada no diário oficial da união e no sítio eletrônico do Ministério dos Transportes.
3.3.A autorização para a realização dos estudos não implica,
em hipótese alguma, co-responsabilidade da União ou do Ministério
dos Transportes perante terceiros pelos atos praticados pela pessoa
física ou jurídica autorizada.
3.4.As autorizações poderão ser extintas nos termos do art.
7º do Decreto nº 8.428 de 2015.
3.5.A notificação da revogação, cassação ou anulação da
autorização será efetuada por escrito, mediante correspondência com
aviso de recebimento, e por publicação no Diário Oficial da União.
3.6.No caso de descumprimento dos termos da autorização, a
pessoa autorizada será notificada, mediante correspondência com aviso de recebimento, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize a
situação, sob pena de cassação da autorização.
3.7.Autorizações extintas não geram direito ao ressarcimento
dos valores despendidos na elaboração dos estudos até então realizados.
3.8.Decorridos 30 (trinta) dias da comunicação prevista nesta
Seção, os documentos eventualmente encaminhados ao Ministério dos
Transportes, que não tenham sido retirados pela pessoa autorizada,
poderão ser destruídos.
4 Da Apresentação dos Estudos
4.1.Aqueles que forem autorizados terão o prazo de 240
(duzentos e quarenta) dias corridos, contados da publicação da autorização dada ao último interessado, para apresentá-los à Comissão
de Seleção prevista no item 5.1.
4.2.O prazo estabelecido no item anterior poderá ser prorrogado, a critério do Secretário de Fomento para Ações de Transportes do Ministério dos Transportes, mediante decisão fundamentada.
4.3.No caso da prorrogação a que se refere o item 4.2 ultrapassar a 60 (sessenta) dias corridos, o Ministro de Estado dos
Transportes deverá ser comunicado previamente à realização do ato.
4.4. A Comissão de Seleção prevista no item 5.1 poderá
estabelecer prazos intermediários para apresentação de informações,
documentos e relatórios de andamento no desenvolvimento dos estudos.
4.5. A Comissão de Seleção definirá a forma e tipo de mídia
para apresentação dos estudos.
4.6. O estudo a ser apresentado deverá conter todas as informações e obedecer às diretrizes constantes no Termo de Referência
anexo deste Edital. Caso o(s) estudo(s) apresentado(s) necessite(m) de
retificação(ões), será aberto prazo para sua reapresentação. A não
reapresentação do(s) estudo(s) no prazo indicado implicará a extinção
da autorização.
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4.7. A Comissão de Seleção prevista no item 5.1 poderá
solicitar alterações nos estudos, em decorrência de alteração de premissas regulatórias e de atos normativos aplicáveis, recomendações e
determinações dos órgãos de controle e contribuições provenientes de
consulta e audiência pública, estando o ressarcimento dos estudos
vinculado a estas alterações.
4.8. A apresentação, entrega e disponibilização de quaisquer
dados, documentos, estudos, levantamentos, fotos, ilustrações, figuras, tabelas, planilhas, especificações e projetos, durante o período de
elaboração de estudos e no ato de entrega, implicará transferência dos
direitos autorais e propriedade intelectual a eles relativos ao Ministério dos Transportes, não podendo haver nenhuma restrição de
confidencialidade sobre quaisquer deles.
4.9. Os documentos acima mencionados serão cedidos sem
ônus, encargos ou condições e poderão ser utilizados total ou parcialmente pelo Ministério dos Transportes, de acordo com sua oportunidade e conveniência, para compor outros estudos, auxiliar na
formulação de editais, contratos e demais documentos afins necessários à licitação da concessão.
4.10. A Comissão de Seleção prevista no item 5.1 poderá
realizar reuniões com as empresas autorizadas e quaisquer interessados na realização de chamamento público, sempre que entender que
possam contribuir para a melhor compreensão do objeto e para a
obtenção de estudos mais adequados.
5 Da Avaliação e Seleção dos Estudos
5.1.A avaliação e seleção dos estudos apresentados será realizada por Comissão de Seleção nomeada pelo Ministério dos Transportes, nos termos do art. 9º do Decreto nº 8.428, de 2015, que deverá
considerar, para a seleção do estudo a ser utilizado na futura rodovia,
os seguintes critérios:
a.Observância de diretrizes e premissas definidas pelo Ministério dos Transportes neste Edital de Chamamento ou através de
possíveis ratificações e complementações das mesmas que poderão
ser feitas durante o processo através de ofícios deste Ministério ou da
Comissão de Seleção;
b.Consistência e a coerência das informações que subsidiaram sua realização;
c.Adoção das melhores técnicas de elaboração, segundo normas e procedimentos científicos pertinentes, utilizando, sempre que
possível, equipamentos e processos recomendados pela melhor técnica aplicável;
d.Compatibilidade com as normas técnicas emitidas pelo Ministério dos Transportes, pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, e demais agentes do setor, bem como à legislação pertinente.
5.2.Com base na análise dos estudos, a Comissão selecionará
o autorizado cujos estudos serão utilizados como base para a licitação. Não será admitida a combinação de estudos realizados por
autorizados diferentes para utilização na licitação, respeitado o disposto no item 2.144.
5.3.Na hipótese de a Comissão entender que nenhum dos
estudos apresentados atenda satisfatoriamente ao Termo de referência,
não selecionará qualquer deles para utilização em futura licitação,
caso em que todos os documentos apresentados poderão ser destruídos se não forem retirados no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data de publicação da decisão.
5.4.Os estudos poderão ser rejeitados nos termos do art. 12
do Decreto nº 8.428 de 2015.
5.5. O valor máximo nominal de ressarcimento do estudo
escolhido não ultrapassará o menor dos seguintes montantes:
5.5.1. 2,5% do valor do investimento estimado para o empreendimento, de acordo com o resultado dos estudos;
5.5.2. R$ 5.014.308,36, com data base em janeiro de 2016.
5.6.No caso de aproveitamento de estudos prévios, conforme
previsto no item 2.144, a Comissão de Seleção deverá definir o valor
de ressarcimento relativo a tais estudos para reembolso à empresa que
o elaborou, caso o estudo seja utilizado para eventual licitação.
5.7. O valor definido pela Comissão de Seleção será ressarcido exclusivamente pelo vencedor da licitação, desde que o estudo selecionado seja efetivamente utilizado no eventual certame. Em
nenhuma hipótese será devida qualquer quantia pecuniária pelo Poder
Público em razão da realização dos estudos.
5.8. Concluída a seleção do estudo, aquele que tiver sido
selecionado terá o valor apresentado para eventual ressarcimento apurado pela Comissão de Seleção. Caso a Comissão conclua pela não
conformidade dos estudos apresentados com aqueles originalmente
propostos ou autorizados, deverá arbitrar o montante nominal para
eventual ressarcimento com a devida fundamentação.
5.9. O valor arbitrado pela Comissão de Seleção poderá ser
rejeitado pelo interessado, hipótese em que não serão utilizadas as
informações contidas nos documentos selecionados, os quais poderão
ser destruídos se não retirados no prazo de 30 (trinta) dias, contados
da data de rejeição.Nesta hipótese fica facultado à Comissão de Seleção selecionar outro estudo entre aqueles apresentados.
5.10. O valor arbitrado pela Comissão de Seleção deverá ser
aceito por escrito, com expressa renúncia a outros valores pecuniários.
5.11. Na hipótese de alterações previstas no item 4.77, o
autorizado poderá apresentar novos valores para eventual ressarcimento do estudo, ocasião em que este será novamente analisado e
arbitrado pela Comissão de Seleção.
5.12. À Comissão de Seleção fica facultado selecionar outro
estudo entre aqueles apresentados na hipótese da pessoa física ou
jurídica responsável pelo estudo anteriormente selecionado se recusar
a prestar o apoio técnico previsto no Apêndice C do Termo de
Referência anexo deste Edital.
6 Disposições Finais
6.1. A Comissão de Seleção prevista no item 5.1 acompanhará o andamento dos trabalhos conforme agenda de reuniões a
ser definida, de comparecimento obrigatório pelo autorizado.
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6.2. A qualquer tempo o presente edital poderá ser revogado
ou anulado, no todo ou em parte, por decisão unilateral da Administração Pública, por motivo de interesse público ou por exigência
legal, em decisão fundamentada, sem que este fato implique direito a
indenizações ou reclamações de qualquer natureza.
6.3. A apresentação dos estudos por qualquer dos autorizados
não resulta em qualquer espécie de impedimento de participar, direta
ou indiretamente, isoladamente ou em consórcio, de procedimentos
licitatórios relativos à concessão objeto do presente Edital, ou a qualquer outro trecho rodoviário, na forma do art. 31 da Lei nº
9.074/95.
6.4. O Ministério dos Transportes se reserva no direito de
resolver os casos omissos e as situações não previstas neste edital.
ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Ministro

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 02/2016
TIPO E NÚMERO: Contrato nº 02/2016, de 11.04.2016. CONTRATANTES: Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR e a Empresa Brasileira de correios e Telégrafos - E.C.T. OBJETO: prestação
de serviços e venda produtos de cartas. VIGÊNCIA: 60 (sessenta)
meses a partir da data de sua assinatura VALOR: R$ 12.000,00 (doze
mil reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, caput, da Lei nº
8.666/93. E DATA: 11.04.2016. ASSINAM: Ricardo Fernandes Lins,
Diretor Presidente da CODOMAR e Roosevelt Pereira de Carvalho,
Diretor Regional da E.C.T, e Maristela Correa Lobato, Gerente de
vendas da E.C.T.
EXTRATO DE CONTRATO N o- 3/2016
TIPO E NÚMERO: Contrato nº. 03/2016, de 26.04.2016. CONTRATANTES: Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR e Empresa
Goldi Serviços e Administração Ltda. OBJETO: contratação de pessoa jurídica para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle
e aquisição de combustíveis, tipo gasolina comum e etanol para
abastecimento dos veículos a serviço da Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR, mediante a utilização de cartão eletrônico (com
chips) ou com tarja magnética. VALOR: R$ 45.888,00 (quarenta e
cinco mil e oitocentos e oitenta e oito reais) VIGENCIA: 12 (doze)
meses, contado do dia 26.04.2016, com eficácia após a publicação.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº. 8.666/93. DATA: 26.04.2016.
ASSINAM: Ricardo Fernandes Lins, Diretor-Presidente da CODOMAR e Cristiane Janiski, Representante Legal da Goldi Serviços e
Administração Ltda.
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2015
TIPO E NÚMERO: Segundo Terno Aditivo ao Contrato nº 06/2015,
de 27.04.2015. CONTRATANTES: Companhia Docas do Maranhão CODOMAR e a Empresa Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. OBJETO: prorrogação de prazo por 12 (doze) meses,
reequilíbrio econômico-financeiro decorrente do reajuste do vale alimentação e acréscimo do objeto. VALOR: 340.836,79 (trezentos e
quarenta mil, oitocentos e trinta e seis e reais e setenta e nove
centavos), passando o valor do Contrato para R$ 626.045,74 (seiscentos e vinte e seis mil, quarenta e cinco reais e setenta e quatro
centavos). VIGÊNCIA: entra em vigor a partir da data de sua assinatura. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigos 57, inciso II; 65, §
1º, inciso I, alínea "b", e 65, § 8º; todos da Lei nº 8.666/1993. E
DATA: 22.04.2016. ASSINAM: Ricardo Fernandes Lins, Diretor Presidente da CODOMAR, e Rodrigo Salzano, Representante Legal da
Contratada.
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2013
TIPO E NÚMERO: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 014/2013, de
03.12.2013. CONTRATANTES: Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR a EMPRESA IGOR A. AGUIAR COMÉRCIO E SERVIÇOS
- ME. OBJETO: acréscimo do objeto do Contrato, mais precisamente
dos materiais de manutenção/ limpeza dos bens móveis e imóveis de
propriedade da CODOMAR, a partir de 01 de maio de 2016. VALOR:
R$ 2.504,27 (dois mil, quinhentos e quatro reais e cinco centavos), passando o valor do contrato para R$ 530.841,05 (quinhentos e trinta mil,
oitocentos e quarenta e um reais e cinco centavos). VIGÊNCIA: entrará
em vigor na data de sua assinatura. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: alínea "b" do inciso I e §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. E DATA:
27.04.2016. ASSINAM: Ricardo Fernandes Lins, Diretor Presidente da
CODOMAR e Igor Araújo Aguiar, Representante Legal da Contratada.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2016 - UASG 393020
Número do Contrato: 480/2015.
Nº Processo: 50611000781201426.
PREGÃO SISPP Nº 141/2014. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado:
17598968000164. Contratado : TECNICA CONSTRUCOES S.A. -Objeto:
Aditivo de re-rratificação do contrato de empreitada para execução dos serviços necessários de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR364/MT, trecho: Divisa GO/MT - Divisa MT/RO, subtrecho: Entr. MT-246(B)
- Entr. BR-163(B) (Posto Gil), segmento: km 542,80 - km 588,20, extensão:
45,40 km. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Data de Assinatura: 25/04/2016.
(SICON - 03/05/2016) 393020-39252-2016NE800037
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