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 CARTA 003/2018
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:
CARTA Nº 003/2018

São Luís, 27 de abril de 2018

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): CONTRIBUIÇÃO AOS QUESTIONAMENTOS FEITOS NA CARTA 002/2018
Prezado Senhor Presidente,
Em contribuição aos questionamentos feitos na Carta n.º 002/2018, venho expor outros dúvidas
adquiridas em fase da análise dos documentos disponibilizados a cerca do Licitação Pública Nacional (LPN)
supracitada.
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Iremos estruturar o pedido em tópicos, no qual solicitamos que sejam respondidos na mesma sequência
dos itens levantados, para melhor organização e entendimento.
O protocolo dessa carta ainda 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 – Preço da obra subestimado: até o presente momento constatamos, na elaboração da planilha
orçamentária, que a proposta a ser apresentada poderá ultrapassar o preço estimado da obra de R$ 5.700.000,00
(Cinco milhões e setecentos mil reais), conforme cronograma físico-financeiro e Seção 02 do edital (ilustração 01),
referente aos Dados da Licitação (DDL), que descreve as modificações ou complementações das cláusulas
relacionadas às Instruções aos Concorrentes (IAC)2.

Ilustração 01 – Valor estimado da contratação, conforme Seção 2 do edital.

Essa circunstância certamente está associada a dois fatores: a) a data-base dos custos apropriados às
planilhas orçamentárias são do mês 04/2016, o que acabaria por torná-los defasados (ilustração 02); b) ausência
de apropriação dos custos com encargos complementares à mão de obra dos itens do orçamento da arquitetura,
onde esse melhor evidenciado no tópico subsequente. A única maneira de aproximarmos o valor de nossa
proposta com o valor estimado da obra seria se apropriássemos os preços equivalentes ao da data-base do
orçamento, o que não corresponderia a realidade. Ainda convém mencionar que se adotássemos essa ação
estaríamos engendrando um cenário de prejuízo para todas as partes envolvidas, inclusive, para a Administração

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.
2 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 4.5 e) das IAC.
1
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Pública, pois poderia culminar com a apresentação de um orçamento subestimado e certamente teríamos
dificuldade em executar a obra.

Ilustração 02 – Data-base do orçamento de 04/2016 da Administração Pública que gerou o valor estimado da obra de R$
5.700.000,00.

O distanciamento entre o valor estimado e o seu desembolso real da obra, diluindo a outrora previsão
orçamentária planejada pela Administração Pública, é outro problema apontado por diversos estudos. Assim, o
material elaborado pelo Tribunal de Contas da União – TCU, intitulado de Orientação para elaboração de planilhas
orçamentárias de obras públicas3, destaca que:
Os valores orçados tornam-se defasados ao longo do tempo. Tal fato ocorre tanto em função da
perda do poder aquisitivo da moeda (inflação), quanto em função de flutuações de preços dos
insumos, alterações tributárias, evolução dos métodos construtivos, bem como diferentes cenários
financeiros e gerenciais, que limitam no tempo a validade e a precisão de um orçamento.
Em regra, quanto mais tempo transcorrer após a elaboração do orçamento, menor será a sua
precisão na estimativa do custo efetivo da obra.
Ou seja, a adequação do orçamento para data-base posterior não é somente função da correção
monetária. As flutuações dos preços dos insumos não devem ser desprezadas, (...). Assim, as
correções de preços por índices em períodos demasiadamente longos nem sempre reproduzem as
exatas condições da obra na época que será efetivamente realizada.

Essa circunstância, que apresentasse como corriqueira nos processos licitatórios ocorridos no país, pode
provocar ainda o pedido antecipado do equilíbrio econômico-financeiro do futuro contrato firmado entre a licitante e
a concorrente vencedora do certame. Logo, se teria uma situação indesejável de solicitação de equilíbrio
econômico-financeiro no início da execução do objeto contratado, pois a fundamentação do pedido estaria
assegurada por diversas leis e entendimento vigentes. O art. 40, inciso XI, da Lei de Licitações e Contratos - LCC

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. 24.
3
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n.º 8.666/934, já expressava que devemos considerar como data inicial, para se consolidar o reajustamento de
preços, a data-base do orçamento de referência elaborado pela Administração Pública, conforme versa:
(...) critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção
de índices específicos ou setoriais, desde a data (...) do orçamento a que essa proposta se referir, até
a data do adimplemento de cada parcela.

O Decreto de n.º 7.983/135 concatena com os parâmetros adotados pela LLC e evidencia ainda que a
abordagem deva ser estendida para futuros aditamentos, tal como expressa nos parágrafos 1º e 2º do art. 17:
§ 1º Em caso de celebração de termo aditivo, o serviço adicionado ao contrato ou que sofra alteração
em seu quantitativo ou preço deverá apresentar preço unitário inferior ao preço de referência da
administração pública, mantida a proporcionalidade entre o preço global contratado e o preço de
referência, ressalvada a exceção prevista no parágrafo único do art. 14 e respeitados os limites do
previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
§ 2º O preço de referência a que se refere o § 1o deverá ser obtido na forma do Capítulo II,
considerando a data-base de elaboração do orçamento de referência da Administração (...).

Em 2017 o Tribunal de Contas da União - TCU elaborou um Acórdão6 orientando o reajustamento dos
preços das planilhas orçamentárias licitadas em que o período compreendido entre a data-base de elaboração do
orçamento licitado e o faturamento dos itens apropriados à referida planilha fosse superior a 01 (um) ano,
conforme item 9.5.1 do Acordão que segue:
9.5.1. em futuras licitações de obras públicas, quando se demonstrar demasiadamente complexa e
morosa a atualização da estimativa de custo da contratação, adote como marco inicial para efeito de
reajustamento contratual a data-base de elaboração da planilha orçamentária, nos termos do art.
40, inciso XI, da Lei 8.666/1993 e do art. 3º, §1º, da Lei 10.192/2001.

Esse fato se deu pelo crescente número de pedidos de representações executados contra orçamentos
licitados com bases de referências defasadas. Entretanto, o mesmo Acórdão deixa claro que a melhor medida a
ser tomada é a publicação de editais com seus respectivos adendos atualizados.
Em outro Acórdão7 os Ministros do TCU já haviam entendido que o estabelecimento de critério de
reajustamento de preços deveria ser estendido para contratos que tenham sido elaborados com bases defasadas
e que não superem os doze meses, observando-se, dessa forma o atendimento ao princípio da vedação ao
enriquecimento sem causa, tanto por parte do particular como da Administração.
Logo perguntamos: o preço estimado da obra não deve ser revisto?
02 – Inclusão de encargos complementares nas composições do orçamento da arquitetura:
analisando as composições próprias atribuídas ao orçamento da arquitetura constatamos que nas descrições dos
custos associados a mão de obra não há qualquer citação de que tenham sido previstos a incorporação com os
custos dos encargos complementares (conforme exemplo demonstrado pela ilustração 03), diferente do que fora

Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e
contratos da Administração Pública e dá outras providências.
5 Decreto n.º 7.983, de 08 de abril de 2013 - Estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços
de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências.
6 Tribunal de Contas da União – TCU, Acórdão 0019/2017 – Plenário, Rel. Min. Benjamin Zymler.
7
Tribunal de Contas da União – TCU, Acórdão 2205/2016 – Plenário, Rel. Min. Ana Arares.
4
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mencionado no orçamento da infraestrutura. Essa circunstância pode contribuir para que o valor estimado acabe
por se distanciar, substancialmente, do valor real.

Ilustração 03 – Apresentação de composições de itens do orçamento da arquitetura e da infraestrutura com e sem
descrição/inclusão dos encargos complementares.

As incorporações dos custos com os encargos complementares já estão sendo empregados desde 2014
pelos diversos órgãos da Administração Pública (ano em que começaram a ser publicadas os encargos
complementares em composições aferidas), sendo esses considerados indispensáveis para as execuções das
atividades correlacionadas a mão de obra. O Manual de Metodologias e Conceitos do Sistema Nacional de
Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil8, caracteriza os encargos sociais como:
São custos associados à mão de obra – alimentação, transporte, equipamentos de proteção individual,
ferramentas, exames médicos obrigatórios e seguro de vida, cuja obrigação de pagamento decorre
das Convenções Coletivas de Trabalho e de Normas que regulamentam a prática profissional na
Construção Civil e não variam proporcionalmente aos salários.

Se não foram apropriados os custos dos encargos complementares nas composições do orçamento da
arquitetura teremos outro fator que fomentará o distanciamento entre o valor de nossa proposta (valor real) e o
valor estimado da obra.
Assim perguntamos: os custos com os encargos complementares foram incorporados ao preço da mão
de obra do orçamento da arquitetura?
03 – Quantitativos de itens inferiores ao que deve ser executado atualmente no prédio: analisando
os quantitativos apropriados às planilhas orçamentárias sintéticas constatamos que alguns itens possuem
quantitativos inferiores ao que deverá ser executado. Esse fato provavelmente se deu pelo prolongado período
compreendido entre as fases de elaboração de projetos, mapa de danos, levantamento de quantitativo e a referida
licitação do processo de execução. Para termos uma noção citamos o quantitativo de 760,55 m2 de cobertura

8

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF. Manual de Metodologias e Conceitos do SINAPI. Brasília: CAIXA,– Versão 005, 2014, p. 112

Rua dos Ouriços, lote 11, quadra 09 - Bairro Calhau– CEP 65.071-820- São Luís - MA
Fones: (98) 99136 2433 - http://www.saoluis.ma.gov.br

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

apropriado ao orçamento da arquitetura, item 6.01.1, onde é inferior a área total que deverá ser executado
atualmente, pois toda a cobertura encontra-se comprometida (conforme ilustração 04).
Assim perguntamos: não seria melhor revisar os quantitativos dos principais itens vinculados às planilhas
sintéticas orçamentárias com base na situação atual do prédio?

Ilustração 04 – Foto da cobertura da obra do Orfanato Santa Luzia demonstrando que a estrutura está comprometida.

Atenciosamente,

II RESPOSTA DO ÓRGÃO REQUISITANTE
À Comissão Especial de Licitação CEL/PMSL
Resposta a solicitação de esclarecimentos referentes a CARTA Nº 003/2018
01 – Preço da obra subestimado:
Resposta:
 O valor da proposta de cada licitante poderá ser superior ao valor estimado


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.



O valor estimado da obra está coerente com os valores praticados pela administração pública em
tabelas oficiais e, que o licitante é livre para realizar sua composição de custos para a execução
dos serviços e o preço global que consta no edital é ESTIMADO.



Informo ainda que a data base do orçamento de referência é outubro de 2017 e, que a planilha da
Ilustração 02, trata apenas de informar os quantitativos unitários de serviços aos licitantes.



A data base para fins de reajustamento contratual é a data de apresentação da proposta.
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02 – Inclusão de encargos complementares nas composições do orçamento da arquitetura:
Resposta:
 A licitante é livre para realizar sua composição dos custos para a execução dos serviços incluindo
todos os encargos pertinentes
03 – Quantitativos de itens inferiores ao que deve ser executado atualmente no prédio?
Resposta:
 O quantitativo do telhado compreende toda a estrutura da edificação principal.

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 por empresa interessada em
participar do certame e os esclarecimentos oriundos da Secretaria Municipal de Projetos
Especiais - SEMPE 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, 02 de maio 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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