PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REFERÊNCIA: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 360 – 24016/2020
LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL (LPN) Nº 002/2020
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº: 2715/OC – BR PROCIDADES/BRL 1117 SÃO LUÍS
ÓRGÃO INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS – SEMPE.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA
EXECUÇÃO DE OBRA DE REABILITAÇÃO E RESTAURO DO PRÉDIO DA RUA PORTUGAL,
Nº 251, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DO
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA.
ASSUNTO: RESPOSTA DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AO EDITAL EM EPÍGRAFE.
No dia 14 de outubro do corrente ano, empresa interessada em participar
da LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL LPN 002/2020, pelo seu representante legal, com
fulcro na SEÇÃO 02 - Dados da Licitação (DDL), cláusula 9.1 do instrumento convocatório,
tempestivamente, solicitou ESCLARECIMENTOS relacionados ao Edital.
Após recebimento dos questionamentos pela Comissão Especial de
Licitação- CEL, sendo todos de ordem eminentemente técnica, este foram encaminhados
para análise e manifestação da Secretaria Municipal de Projetos Especiais/SEMPE.
A Comissão Especial de Licitação - CEL, consubstanciada na manifestação
da Secretaria Municipal de Projetos Especiais/SEMPE, leva a conhecimento público as
respostas aos pedidos de esclarecimentos sobre o Edital acima referenciado. As
formulações apresentadas, bem como as respostas aos esclarecimentos que se seguem,
passam a integrar o processo
I – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E RESPOSTAS:
“Começaremos por destacar que a alínea c do item 26 correlacionado a Cláusula de
ANÁLISE PRELIMINAR E DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO da Seção 01 – E – ABERTURA
E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS, exige que as propostas estejam SUBSTANCIALMENTE
ADEQUADAS a quaisquer orientações do Edital. Nesse contexto, a empresa observou que
seus apontamentos expostos na reunião prévia e relacionados a observação de
atualização de preços, conforme legislação vigente, são de caráter classificatório pois a
Cláusula 13.3, que se refere a PREÇOS DA PROPOSTA – Seção 01 – C – PREPARAÇÃO DAS
PROPOSTAS, vai dar destaque a atualização de todos os custos e tributos agregados a
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execução das atividades, inclusive aqueles vinculados a encargos sociais, trabalhistas e
previdenciários. Dessa forma, destacamos abaixo os trechos aqui descriminados do edital.
Seção 01 – Cláusula 26 – E – ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
26.2 Para os efeitos desta Cláusula, uma Proposta será considerada
substancialmente adequada ao Edital quando atender a todos os termos,
condições e especificações nele contidos, sem qualquer ressalva ou desvio
material. Ressalva ou desvio material é aquele que afeta de modo substancial o
objeto, a qualidade ou resultado das Obras ou que limita, de modo conflitante
com os termos do Edital, os direitos do Contratante ou as obrigações do
Concorrente, na forma do Contrato, cuja retificação prejudicaria a posição
competitiva de outros Concorrentes que tenham apresentado propostas
substancialmente adequadas.
Seção 01 – Cláusula 13 – C – PREPARAÇÃO DAS PROPOSTAS
13.3 O preço ofertado deverá cobrir todas as despesas relacionadas à execução
do Contrato, inclusive tributos e encargos de natureza social, trabalhista,
previdenciária, fiscal ou para-fiscal, tendo por base a legislação vigente 30
(trinta) dias antes da data prevista para a apresentação de propostas.

A M. J. P. Helal entende que a exposição feita na Cláusula 26 supracitada resguarda
a qualidade da futura contratação, na medida em que prioriza uma análise voltada para os
reais custos de desenvolvimento, preocupando em extrair das propostas a sua verdadeira
viabilidade executiva e não somente atenta em procurar a proposta com menor valor.
Portanto, os principais apontamentos que a M. J. P. Helal - EPP destacará estarão
relacionados com os custos de todos os serviços que a empresa julga necessários para o
desenvolvimento completo da obra, tomando como base a sua exequibilidade. Assim
seguem-se as apresentações dos apontamentos para conhecimento.
1) QUANTO AO ORÇAMENTO

Os apontamentos que se seguem estão associados a incorporação de custos
necessários para o desenvolvimento harmônico das atividades, considerando a análise do
orçamento entregue e das exigências apresentadas junto ao edital.
1.1)
VALORES DOS INSUMOS RELATIVOS À MÃO DE OBRA NÃO CONTEMPLAM O
REAJUSTE DA CONVENÇÃO DE 2020

A base de referência do SINAPI utilizada para compor os preços dos serviços foi a
do mês de janeiro de 2020. Nesse mês base os valores apresentados para custear a folha
de pagamento do objeto licitado não contempla os pisos salariais apresentados na
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convenção coletivo do ano de 2020. Isso ocorre porque a convenção sindical coletiva, no
qual o representante local da construção civil é o SINDUSCON – MA, é comumente
homologada no mês de março de 2020. Dessa forma, os meses de janeiro e fevereiro
geralmente não contemplam esses reajustes, ou seja, os valores apropriados ao
orçamento do órgão ainda apresentam uma base salarial de 2019.
Essa ocorrência acaba por se chocar com a exigência editalícia supracitada da
Seção 01 – Cláusula 13, quando os custos com as diversas categorias laborais apropriados
ao orçamento não aproximam-se da mais recente atualização expressas nos acordos e
convenções coletiva de trabalho. Há de se ressaltar que nenhuma das orientações
contidas nesses documentos devem ser descartadas, pois, do contrário, o concorrente
estaria infringindo as determinações legais estabelecida na Constituição Federal, quando
expressa no inciso XXVI do Art. 7º que:
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
[...]
XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho.

Portanto, a M J P Helal – EPP irá apresentar a sua proposta com a base SINAPI
mais atual, de modo que todas as orientações contidas na convenção coletiva de trabalho
de 2020 da construção civil seja observada.
RESPOSTA 1.1:
O orçamento em questão foi elaborado com data base jan/2020, utilizando
a tabela oficial SINAPI/MA e, trata-se de orçamento de referência para que os
concorrentes possam elaboras as suas respectivas propostas.
As propostas dos concorrentes deverão respeitar os pisos remuneratórios
estabelecidos em convenções coletivas de trabalho, consoante art. 7º, inciso XXVI,
da Constituição Federal de 1988, e ao art. 611 do Decreto-Lei 5.452/1943
(Consolidação das Leis do Trabalho).
1.2)

SERVIÇOS FALTANTES NA PLANILHA

Os valores dos serviços e taxas expostos abaixo são considerados de extrema
importância pela M. J. P. Helal para assegurar a realização das atividades harmônicas da
obra.
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a) Taxa de Licença de Instalação – SEMA (correlacionada ao Canteiro de apoio externo);
b) Programa de Condições e meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção;
c) Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO);
d) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

RESPOSTA 1.2:
Em relação ao subitem 1.2, alínea “a”: informamos que no projeto elaborado
não está previsto Canteiro de Apoio Externo, portanto o item não pode ser incluído
no orçamento.
Em relação ao subitem 1.2, alínea “b, c e d”: informamos que é obrigação da
empresa a ser contratada manter equipe devidamente registrada e arcar com todos
os custos relativos à saúde e segurança do trabalho. Tais custos devem estar
incluídos nos “encargos sociais”.
1.3)

VALORES CONSIDERADOS BAIXOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/ITENS

O orçamento do órgão está baseado no SINAPI do mês de janeiro de 2020 e não
reflete aos atuais preços praticados no mercado local. No contexto das fases de concepção
e constituição de um determinado orçamento de serviços associados a construção civil é
comum notar que as cotações de mercado, geralmente, têm mês base anterior aos
serviços que são extraídos do SINAPI. Isso quer dizer que provavelmente as cotações
vinculadas ao orçamento licitado sejam anteriores ao mês de janeiro de 2020. Esse fato
tonar parte dos serviços/itens agregados ao orçamento do órgão como inexequíveis, pois
além do fator de defasagem ainda tem-se, no cenário atual, os aumentos contínuos dos
insumos correlacionados aos efeitos negativos do surgimento e propagação da Pandemia
do Coronavírus.
Os exemplos mais contundentes estão apegados com os equipamentos
componentes do sistema de climatização e ao elevador de acessibilidade. Nesse cenário o
efeito inflacionário sobre esses itens trona-se ainda mais concentrado pelo fato de que
esses equipamentos são produzidos e adquiridos no exterior e seus valores finais são
regidos pela cotação do dólar. Logo, para efeito de uma constatação primária faz-se
conveniente apontar que no mês de janeiro de 2020 o valor do dólar era de R$ 4,02 e
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atualmente o valor do dólar comercial está na casa dos R$ 5,67. Soma-se a isso, a grande
volatilidade do mercado financeiro atual. Logo, esses preços não representam a realidade.
A mesma ocorrência se repete quando observa-se o valor apropriado para adquirir
e instalar o elevador de acessibilidade. Na realidade além da variável ligada ao aumento
do preço dos componentes constituintes do elevador, impulsionados pelas constantes
elevações do dólar, ainda se tem a escassez de algumas peças devido a diminuição da mão
de obra produtiva no exterior, o que gera maior demanda e menor oferta. Abaixo
registrar-se-á os demais itens que necessitam de novas cotações.
1.3.1) Com base em cotações de fornecedores locais

a) Item 04.01.01 (COMP65), o valor do insumo 10966 - PERFIL "U" DE ACO LAMINADO,
"U" 152 X 15,6. Valor da planilha é de R$ 4,46 e o valor de mercado R$ 6,11 por kg;
b) Item 13.01 (COMP144 até COMP199) – AR CONDICIONADO (SISTEMA DE
CLIMATIZAÇÃO DO ´RÉDIO);
c) Item 13,02 (COMP220) – ELEVADOR PARA ACESSIBILIDADE [...];
d) Item 05.04 (COMP121) - DIVISÓRIA 01 EM VIDRO TEMPERADO PVB INCOLOR 10 MM
BLINDEX COM PORTA DE CORRER COM 4 FOLHAS [...];

RESPOSTA 1.3.1:
Em relação ao subitem 1.3.1, alíneas “a, b, c, d”: informamos que os valores
apresentados são baseados em tabelas oficiais com data base jan/2020, utilizando
a tabela oficial SINAPI/MA e, trata-se de orçamento de referência para que os
concorrentes possam elaboras as suas respectivas propostas.
Ressaltamos que os concorrentes são livres para composição de custos para
a execução dos serviços e o preço global que consta no edital trata-se apenas de
referencial estimado.
1.3.2) Insumo com custo divergente da base pública citada
a)

Item 17.01 (COMP237) – SERVIÇOS DE ARQUEOLOGIA: O código fonte extraído do
Orse correspondente ao serviço de arqueologia apontam para o valor dos serviços de
R$ 15.996,73, conforme imagem 01 abaixo. Contudo, o valor apropriado na planilha
orçamentária do órgão junto a composição COMP237 foi de R$ 8.701,73, conforme
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pode ser constatado na imagem 02. Esse valor não reflete os custos totais envolvidos
no processo de toda a pesquisa arqueológica e ainda representa uma desconstituição
de um valor registrada em uma base pública.

Imagem 01– Valor dos serviços da equipe de restauração no mês base de janeiro de 2020 do ORSE.

Imagem 02– Valor dos serviços da equipe de restauração, com o mesmo código do ORSE do sistema base, apropriado na planilha licitada.

Logo, a M. J. P. Helal – EPP irá apropriar no seu orçamento o custo real, que é
equivalente a base pública do Orse, para se executar a atividade.
RESPOSTA 1.3.2:
Em relação ao subitem 1.3.2, alíneas “a”, informamos que houve equívoco na
composição do item e que, portanto, foram .realizados ajustes na planilha
orçamentária, contemplando os apontamentos.
2) APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COM BASE NA CATEGORIA DE ENCARGOS
SOCIAIS DESONERADOS
Este item tem a função de esclarecer que a M. J. P. Helal irá apresentar seus custos
associados aos encargos sociais na forma desonerada. O regime tributário da empresa
está vinculado ao diferenciado, com base no Simples Nacional e em seu enquadramento
junto aos preceitos da Lei n.º 12.546/2011, no qual estabelece que o valor
correspondente à Contribuição Previdenciária deverá ter como base de faturamento
bruto, ao invés da folha de pagamento.
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Dessa forma, o valor total tenderá a se diferenciar dos valores apresentados na
planilha orçamentária disponibilizada pelo órgão, já que seus custos foram concebidos
com uso dos encargos sociais onerados. Entretanto, iremos adotar os mesmos percentuais
de BDI equivalentes aos encargos sociais desonerados.

RESPOSTA 2:
Em relação ao Item 2: informamos que que os concorrentes são responsáveis pela
opção do regime tributário de suas respectivas empresas e, dessa forma apresentar as
planilhas baseadas em seus respectivos regimes de tributação.
Ressaltamos que os concorrentes são livres para composição de custos para a
execução dos serviços e o preço global que consta no edital trata-se apenas de referencial
estimado.

São Luís (MA), 22 de outubro de 2020
Elza Helena Serejo Braide
Membro da Comissão Permanente de Licitação CEL/CPL
Membro da Comissão Especial de Licitação CEL/CPL
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