PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REFERÊNCIA: PROCESSO Nº. 360-36474/2017
LPN: 001/2018
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS - SEMPE.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para reabilitação e restauro do imóvel
situado na rua Grande, nº 218, Centro, denominado de Orfanato Santa Luzia, o qual é
integrante do Componente 1 (Projetos Estratégicos) do Programa de Revitalização do
Centro Histórico do Município de São Luís / MA
ASSUNTO: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Trata-se de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO por empresa interessada em
apresentar proposta para o objeto acima identificado, referente ao Edital da Licitação
Pública Nacional – LPN Nº 001/2018, o qual foi encaminhado para manifestação da
Secretaria Municipal de Projetos Especiais – SEMPE, cuja resposta transcrevemos a
seguir:
I – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:
À
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/PMSL (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS)
Att.: Thiago Varderlei Braga

Presidente – CPL/PMSL
Referência: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REABILITAÇÃO E
RESTAURO DO IMÓVEL “ORFANATO SANTA LUZIA”
Contrato de empréstimo n.º: 2715/OC – BR PROCIDADES
Processo administrativo nº: 360-36474/2017 - SEMPE
Licitação Pública Nacional nº: 001/2018 CPL/PMSL
Edital n.º: 001/2018 CPL/PMSL
Assunto(s): QUESTIONAMENTOS E APONTAMENTOS
Prezado Senhor Presidente,
Vimos pela presente solicitar, a V. S.ª, esclarecimentos, e expor alguns apontamentos a cerca do edital
da Licitação Pública Nacional (LPN) supracitada, e seus adendos.
Iremos estruturar o pedido em tópicos, no qual solicitamos que sejam respondidos na mesma sequência
dos itens levantados, para melhor organização e entendimento.
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O protocolo dessa carta atentará para a tempestividade do pedido, segundo as orientações dispostas na
Seção 021 do edital, no qual expõe o dia 27 de abril de 2018 como a data limite de solicitações de
esclarecimentos, conforme o disposto abaixo:
O Prazo para o recebimento de solicitações de esclarecimentos é até 10 dias antes do
encerramento do prazo para apresentação de propostas, no horário das 14 às 18h, horário de
Brasília, de segunda à quinta feira e das 09 às 13h às sextas feiras, horário de Brasília, no protocolo da
Central Permanente de Licitação do Município localizada na, CEP 65074-199, São Luís(MA) (...).

01 – Apresentação da(s) proposta(s) e da(s) planilha(s) orçamentária(s): as planilhas orçamentárias
foram disponibilizadas em arquivos separados. Entretanto, no cronograma físico-financeiro observamos que o
orçamento estava consolidado. Dessa forma, perguntamos: teremos que apresentar duas propostas referentes a
cada orçamento disponibilizado, um para os serviços correlacionados à Arquitetura e outro para a infraestrutura,
ou teremos que apresentar uma só proposta consolidada?
Notamos ainda que nos vários formulários disponíveis, na Seção 03 do Edital, aparecem um cabeçalho
padrão, com uma coluna denominada de identificação do lote, e que nos faz suscitar, novamente, a mesma
dúvida. Assim, perguntamos: devemos apresentar cada modelo de formulário preenchido para um único
orçamento consolidado ou devemos apresentar 01 formulário para os serviços de Arquitetura e outra para os de
Infraestrutura? (separando-os em lotes distintos). Segue a ilustração abaixo.

Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) – Contratação de empresa especializada de engenharia para reabilitação e restauro do imóvel
“Orfanato Santa Luzia” – Seção 02 – Dados da Licitação; Cláusula 9.1 das IAC.
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Ilustração 01 – Identificação de campo específico para inserção de lote nos modelos de formulários propostos.

Faz-se oportuno apontar ainda que alguns serviços correlacionados as atividades preliminares de
administração local, taxas da prefeitura e CREA/CAU, isolamento da obra (tapume), limpeza inicial, mobilização e
etc, só foram apropriados à planilha orçamentária dos serviços vinculados a infraestrutura. Esse fato acaba por
tornar o orçamento isolado da arquitetura como incompleto, carecendo de inclusão dos referidos itens.
02 – Equipe de Administração Local: a obra possui um volume considerável de serviços técnicos que
precisam ser acompanhados, permanentemente, por profissionais gabaritados em nível de planejamento e
execução. Contudo, não encontramos qualquer item referente à equipe de administração local no arquivo da
planilha orçamentária vinculada aos serviços de Arquitetura.
Já na planilha que faz referência ao orçamento da infraestrutura constatamos que os profissionais
apropriados, junto a composição de custo unitário, não atendem as exigências do edital, e nem tão pouco são
condizentes com o preço estimado da obra, conforme apresentado no cronograma físico-financeiro
disponibilizado. A Seção 02 do edital descreve as modificações ou complementações das cláusulas relacionadas
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às Instruções aos Concorrentes (IAC)2 e expõe os profissionais mínimos a serem considerados na execução da
obra, tal como versa:
Cláusula das IAC 4.3 e): (...) equipe técnica principal de nível superior que deverá ser composta
no mínimo pelos seguintes profissionais o que não exime a empresa de dispor de outros profissionais
que venham a ser exigidos pela Fiscalização para o bom andamento dos trabalhos (...) a) 01 (um)
Coordenador Geral da Obra (responsável técnico), engenheiro civil, experiência comprovada de 10
(dez) anos em supervisão e/ou execução de obras de mesmo porte e natureza da que será executada;
b) 01 (um) Engenheiro Civil Residente, experiência mínima comprovada de 05 (cinco) anos em
execução de obras de mesmo porte e natureza da que será executada; c) 01 (um) Técnico ou
Encarregado Geral, experiência mínima de 10 (dez) anos na orientação dos demais encarregados de
cada área de atuação específica da obra.

Assim, deveriam ser apropriados, mensalmente, às planilhas orçamentárias uma composição de custo
que agregasse, conforme as exigências supracitadas do edital, no mínimo: 01 Engenheiro Júnior (com experiência
de pelo menos 05 anos - eng. Residente), 01 Engenheiro Sênior (com experiência de pelo menos 10 anos –
Coordenador de obra) e 01 Encarregado geral.
Com base nos profissionais exigidos pelo edital e no prazo de execução da obra, que de antemão
acreditamos ser coerente com o volume e a especificidade da mesma, estamos demonstrando um quadro com os
custos mínimos atualizados a serem apropriados à equipe de administração, conforme segue a ilustração 02:

Ilustração 02 – Quadro demonstrativo do valor de pessoal mínimo correlacionado com a administrativo local da, segundo exigências do
edital.

Devemos observar ainda que, às diversas literaturas e estudos disponíveis consideram indispensável a
incorporação de outros profissionais na equipe de administração local, tal como abordado no livro de Orientação
para elaboração de planilhas de orçamentárias de obras públicas do TCU3, onde o mesmo expõe:
A Administração Local compreende os custos das seguintes parcelas e atividades, dentre outras
que se mostrarem necessárias: a) chefia e coordenação da obra; b) equipe de produção da obra; c)
departamento de engenharia e planejamento de obra; d) manutenção do canteiro de obras; e)
gestão da qualidade e produtividade; f) gestão de materiais; g) gestão de recursos humanos (...).

No cálculo do custo com a administração local de uma obra devem ser consideradas as peculiaridades do
local de execução, e estar intimamente ligado aos aspectos quantitativos e qualitativos da obra, podendo ser
calculado com base no histograma de mão de obra, no volume dos custos diretos agregados e etc. O mesmo livro

Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) – Contratação de empresa especializada de engenharia para reabilitação e restauro do imóvel
“Orfanato Santa Luzia” – Seção 02 – Dados da Licitação; Cláusula 4.3 e) das IAC.
3 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU. Orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas. Brasília: TCU,
Coordenação Geral de Controle Externo da Área de Infraestrutura e da Região Sudeste, 2014, p. 64.
2
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de Orientação para elaboração de planilhas de orçamentárias de obras públicas do TCU4 aborda outros fatores
que devem ser levados em consideração na estimativa dos custos correlacionados com a administração local, a
saber:
A administração local sofre influência de uma série de fatores, como por exemplo: a) prazo e
cronograma da obra, pois várias parcelas da administração local são custos fixos, portanto, quanto maior
o prazo da obra maior o custo com a administração local; b) tipo de obra e dos serviços a serem
executados, que exigirão uma composição diferente de profissionais que acompanham a obra; c)
local da obra; d) contingente de trabalhadores, o que impacta na estimativa dos custos com alimentação,
transporte, ferramentas e equipamentos de proteção individual e coletivo dos empregados; e) turnos de
trabalho (impacto no contingente de trabalhadores); f) jornada diária de trabalho (impacto no contingente
de trabalhadores); g) valor e complexidade da obra, que pode exigir maior grau de supervisão e
controle da administração da obra; h) legislação dos sistemas Confea/CAU, para definição de quais
especialidades serão requeridas e os respectivos prazos de permanência para cada tipo de obra; i)
normas do Ministério do Trabalho (em especial NR-18, NR-6, NR-7, NR-12 e NR-4); j) disposições
existentes nas convenções coletivas de trabalho dos trabalhadores da construção civil no local da obra;
m) restrições legais de trabalhos em determinados horários ou restrições logísticas de acesso ao
canteiro de obras.

Portanto, entendemos que o valor da administração local deva ser revisado e apropriado de maneira
condizente a ambas as planilhas orçamentárias disponibilizadas (serviços de Arquitetura e Infraestrutura), de tal
forma que sejam considerados os volumes de serviços inerentes a obra e estejam associados às próprias
exigências expressas no edital.
Logo, consideramos que a equipe de administração, com periodicidade laboral mensal, deva ser
composta, pelo menos, com os seguintes profissionais: 01 (um) engenheiro sênior (coordenador de obra), 01 (um)
engenheiro júnior (residente), 01 (um) encarregado geral, 01 (um) auxiliar administrativo, 01 (um) almoxarife e 01
(um) servente.
03 – Inexistência de canteiro de obra: não encontramos qualquer item nas planilhas orçamentárias
disponibilizadas que façam referências aos locais apropriados para acomodar a equipe de administração local
(escritório), a instalações sanitárias provisórias, local de refeição, etc. Assim, não há como se executar a obra sem
as referidas instalações do canteiro. A inexistência de espaços adequados de trabalho poderá culminar com a
paralisação da obra, visto que essa circunstância configurar-se-á como um descumprimento de normas
obrigatórias vinculadas aos diversos órgãos de fiscalização, tais como: CREA, CAU e Ministério de Trabalho e
Emprego – MTE. Vale lembrar que, a Norma Reguladora n.º 185 do Ministério do Trabalho e Emprego preconiza
que toda e qualquer obra deve conter instalações mínimas necessárias para garantir a segurança dos envolvidos
e fomentar o desenvolvimento de condições salubres. Os seus preceitos concatenam com as obrigações previstas
pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e devem ser observadas por entidades públicas e privadas.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU. Orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas. Brasília: TCU,
Coordenação Geral de Controle Externo da Área de Infraestrutura e da Região Sudeste, 2014, p. 67.
5 MET, NR 18 - Norma Regulamentadora 18, que estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização para
implementação e controle de medidas de segurança na indústria da construção civil.
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A saber, a referida NR 186 aponta que: “Os canteiros de obras devem dispor de: a) instalações sanitárias;
b) vestiário; (...) c) local de refeições;” etc.
O livro de Orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas do TCU 7 ainda
evidencia que esse é um dos esquecimentos mais recorrentes em orçamentos públicos, conforme apresentado
abaixo:
Erros mais frequentes. O que deve ser evitado?
4 – Omitir custos, em especial das seguintes parcelas: mobilização/desmobilização, instalação e
manutenção do canteiro de obras, administração local da obra, equipamentos de proteção individual e
coletiva, ferramentas manuais, alimentação e transporte de trabalhadores, fretes e transportes de
insumos em obras executadas em locais afastados dos centros urbanos, gastos com higiene e
segurança do trabalho.

Esse pertinente trabalho do TCU8 ainda aborda que:
O canteiro de obras é um componente do custo direto que compreende os gastos de construção
das edificações provisórias destinadas a abrigar o pessoal (casas, alojamentos, áreas de vivência,
refeitórios, vestiários, sanitários etc.) e as dependências necessárias à obra, (escritórios, cozinha,
enfermaria, barracões, laboratórios, oficinas, almoxarifados, balança, guarita etc.

Já Silva Filho9 expõe a importância de se incorporar todos os diversos custos referentes à execução de
uma obra, quando afirma que:
(...) o cálculo estimado da obra ou serviço deverá indicar todas as etapas componentes do
empreendimento, os profissionais necessários à realização de cada uma delas, (...) além dos demais
valores envolvidos no cumprimento da prestação ajustada, tais como custos de mobilização e
desmobilização, instalação de canteiro e acampamento, administração local (...).

Logo, entendemos que todos os custos vinculados as instalações do canteiro de obra devam ser
incorporados aos orçamentos.
04 – Percentual de garantia de execução acima do que a lei preconiza: entendemos que o percentual
da garantia de execução estipulado pelo edital, na forma de seguro-garantia, está acima do que a Lei de
Licitações e Contratos - LLC n.º 8.666/93 exigi, onde segundo o seu Artigo 56 – Parágrafo 2º –exprime que:
Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento
convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e
compras.
§ 1º Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia.
(...)
II - seguro-garantia;
§ 2º A garantia a que se refere o caput deste artigo não excederá a cinco por cento do valor do
contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições daquele (...).

Contudo, a Seção 0810 do edital exigi que:
MET, NR 18 - Norma Regulamentadora 18 – Item 18.4.1.1 – Área de vivência.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU. Orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas. Brasília: TCU,
Coordenação Geral de Controle Externo da Área de Infraestrutura e da Região Sudeste, 2014, p. 84.
8
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU. Orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas. Brasília: TCU,
Coordenação Geral de Controle Externo da Área de Infraestrutura e da Região Sudeste, 2014, p. 67.
9 SILVA FILHO, Manual Paz e. Manual de obras e serviços de engenharia: fundamentos da licitação e contratação. Brasília: AdvocaciaGeral da União (AGU). Consultoria-Geral da União, 2014, p. 25.
6
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A Garantia de Execução do Contrato tem os valores mínimos seguintes, equivalentes à
porcentagem do Preço do Contrato:
(b) Seguro Garantia (Tipo Performace Bond) (30% do Valor do Contrato).

Lembrando que, citamos o fundamento da Lei de Licitações e Contratos – LLC n.º 8.666/93, para esse
item, porque o edital menciona na descrição do escopo da licitação11, Seção 02 – item 1.1 do complemento ou
modificações das cláusulas da IAC, a sua observação quando expressa:
ESCOPO DA LICITAÇÃO
(...)
Descrição das Obras: Execução das obras e serviços necessário à reabilitação e restauro do imóvel
situado na rua Grande, nº 218, Centro, denominado de Orfanato Santa Luzia, o qual é integrante do
Componente 1 (Projetos Estratégicos) do Programa de Revitalização do Centro Histórico do Município de
São Luís / MA, de acordo com os Projetos Básicos e/ou Executivos existentes e em conformidade com as
Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, nos termos fixados na
legislação municipal e federal (Lei nº 8.666/93) de acordo com o EDITAL e seus Anexos.

Logo, entendemos que o percentual exigido pelo edital deve ser corrigido.
Ficaremos no aguardo dos esclarecimentos
Atenciosamente,

II RESPOSTA DO ÓRGÃO REQUISITANTE
À Comissão Especial de Licitação CEL/PMSL
Resposta a solicitação de esclarecimentos referentes a CARTA Nº 002/2018
01 – Apresentação da(s) proposta(s) e da(s) planilha(s) orçamentária(s):
Resposta:




Apresentar uma só proposta consolidada com todos os itens pertinentes de
arquitetura e infraestrutura.
Modelo preenchido para um único orçamento consolidado sem alteração dos itens.
A obra será executada de forma única com todas as disciplinas envolvidas não se
separando a arquitetura das demais. Ressalta-se que o orçamento de arquitetura é
parte integrante desta LPN assim como os demais projetos, assim todos os itens
citados acima estão contemplados na planilha orçamentária.

02 – Equipe de Administração Local:
Resposta:


A equipe de administração local faz parte dos custos da empresa, sendo que o mesmo
deverá ser dimensionado pela empresa de forma a atender as exigências desta LPN e

Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) – Contratação de empresa especializada de engenharia para reabilitação e restauro do imóvel
“Orfanato Santa Luzia” – Seção 08 – Dados do Contratado; Cláusula 52.1 (b) das CGC.
11
Edital de Licitação Pública Nacional (LPN) – Contratação de empresa especializada de engenharia para reabilitação e restauro do imóvel
“Orfanato Santa Luzia” – Seção 02 – Dados da Licitação; Cláusula 1.1 das IAC.
10
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apresentar em sua proposta como custo mensal conforme apresentado na planilha
orçamentária e composições de custos unitários.

03 – Inexistência de canteiro de obra:
Resposta:


O canteiro de obras é um componente do custo direto bem como
mobilização/desmobilização, instalação e manutenção do canteiro de obras,
administração local da obra, equipamentos de proteção individual e coletiva,
ferramentas manuais, alimentação e transporte de trabalhadores, fretes e transportes
de insumos em obras executadas em locais afastados dos centros urbanos, gastos
com higiene e segurança do trabalho. Portanto a empresa deve apropriar dos custos
necessários no item de “Administração Local” e/ou “Serviços Preliminares”.
Como no exemplo abaixo.
A
1

CANTEIRO - ADMINISTRAÇÃO - OUTROS
CANTEIRO DE OBRA

1.1

Aluguel de container p/ escritório, incl instalações elétricas, larg=2,20m,comp=6,20m, alt=2,50m, chapa
de aço c/ nerv trapez, isolamento termo/acústico, chassis reforçado, piso compensado naval

Unid.
mês

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Aluguel de container sanitário c/ 2 vasos/ 1 lav /1 mic / 4 chuv, larg=2,20m, comp=6,20m, alt=2,50m,
chapa de aço nerv trapez, isolamento termo/acústico, chassis reforçado, piso compensado naval
Galpão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras, em madeira de lei
Tapume de chapa de madeira compensada 6 mm - pintura a cal - aproveitamento 2X
Instalação / ligação provisória elétrica baixatensão p/ canteiro de obra, exclusive medidor
Ligação provisória de esgoto em tubo PVC Esgoto série R DN 100 mm
Ligação provisória de água
Placa de obra em chapa de aço galvanizado

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Engenheiro cordenador
Engenheiro residente
Encarregado Geral
Almoxarife
Apontador
Motorista de Veículo Leve
Veículo Comercial Leve

3
3.1
3.2
3.3
3.4

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
Carga e descarga de material de demolição
Transporte de material de demolição
Transporte de equipamentos pesados DMT > 10 km
Limpeza final da área do canteiro na desmobilização

m3
m3.Km
T.Km
m2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

ENCARGOS COMPLEMENTARES
Fornecimento de vales transporte ao pessoal da obra
Fornecimento de alimentação ao pessoal da obra
Bota couro Solado de borracha vulcanizada
Capacete plástico rígido
Luva de raspa de couro
Óculos de proteção

und
und
und
und
und
und

1.2

mês
m2
m2
und
und
und
m2

h
h
h
h
h
h
h

04 – Percentual de garantia de execução acima do que a lei preconiza:
A Garantia de Execução do Contrato tem os valores mínimos seguintes,
equivalentes à porcentagem do Preço do Contrato:
o Garantia Bancária incondicional (10% do Valor do Contrato) ou;
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o Seguro Garantia (Tipo Performace Bond) (30% do Valor do Contrato)

Resposta:
Como se trata de licitação pertencente ao Programa de Revitalização de Centro
Histórico do Município de São Luís, o qual decorre de um Contrato de Empréstimo
entre o Município de São Luís e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
devemos aplicar, consoante dispõe o artigo 42, §5º da Lei 8.666/93, as “Políticas de
Aquisições do BID para as aquisições de bens, obras e serviços de não-consultoria”
emanadas pelo BID.
De fato, consta nas Especificações Técnicas que a contratação dar-se-á nos termos
fixados na legislação municipal e federal (Lei nº 8.666/93) de acordo com o EDITAL e
seus Anexos. Como mencionado acima, corroborado está a aplicabilidade das
Políticas na própria Lei de Licitações. Ademais, a referida Lei será aplicada de forma
subsidiária, isto é, desde que não haja conflito entre as Políticas do Banco e a Lei de
Licitações, está última será aplicada, em homenagem ao princípio da Especialidade.
Assim, o percentual indicado é o que consta no Edital Padrão do BID, inserido em
cláusula que não pode ser alterada, e está de acordo 2.39 das Políticas de Aquisições
do BID para as aquisições de bens, obras e serviços
São Luís/MA, 25 de Abril de 2018.
Ayresdiaires Alves Diniz Aires
Eng. Civil - CREA 1110395957
Especialista DEEL/SEMPE/PMSL
Gerente do Componente de Fortalecimento Institucional / BID
III - DA CONCLUSÃO
Considerando os questionamentos suscitados e os esclarecimentos não
geraram alterações de valores nem modificações significativas na descrição do objeto
permanece inalterada a data limite para recebimento das propostas que deverá ocorrer
até ás 17:00h do dia 09/05/2018.
São Luís, 27 de abril de 2018
Janilda Ismênia Junqueira Ayres Lopes
Membro da Comissão Especial de Licitação – CEL
Relatora
Emilene Gonçalves Oliveira
Membro da Comissão Especial de Licitação
CEL

Elza Helena Serejo Braide
Membro da Comissão Especial de
Licitação CEL
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