PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REFERÊNCIA: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 360 – 93027/2018
LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL 001/2019
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 2715/OC – BR PROCIDADES/BRL 1117 SÃO LUÍS
ÓRGÃO INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS – SEMPE.
OBJETO: Contratação de empresa para execução das obras e serviços necessário para a
requalificação do Parque do Bom Menino, Praça da Bíblia, skate park e entorno, 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 o EDITAL e seus Anexos.
ASSUNTO: CARTA Nº 001/2019 – M.J.P HELAL/CPL – PMSL REFERENTE
QUESTIONAMENTO AO EDITAL E SEUS ANEXOS
Empresa interessada em participar da LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL
LPN 001/2019, pelo seu representante legal, com fulcro na SEÇÃO 02 Dados da Licitação
DDL,

cláusula

9.1

do

instrumento

convocatório,

tempestivamente,

solicitou

ESCLARECIMENTOS acerca do conteúdo do Edital
Após recebimento dos questionamentos pela Comissão Especial de
Licitação, todos de ordem eminentemente técnica, os mesmos foram encaminhados para
análise e manifestação da Secretaria Municipal de Projetos Especiais/SEMPE.
I – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:
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 dos mesmos.
O protocolo dessa carta atentará para a tempestividade do pedido,
segundo as orientações dispostas na Seção 021 do edital (página 29), no qual expõe o dia
10 de maio de 2019 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, de segunda à
quinta feira e das 09 às 13h às sextas feiras, horário
de Brasília, no protocolo da Central Permanente de
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Licitação do Município localizada na, CEP 65074199, São Luís (MA) (...).
01

–

Apresentação

da(s)

proposta(s)

e

da(s)

planilha(s)

orçamentária(s): os orçamentos foram disponibilizados em arquivos separados. Dessa
forma, perguntamos: teremos que apresentar propostas referentes a cada orçamento
disponibilizado ou unificá-los em uma única proposta?
02 – Desatualização de valores das horas de categorias laborais
vinculadas aos orçamentos: a base SINAPI utilizada para elaborar o orçamento foi de
dezembro de 2018. Nesse período ainda não tínhamos a definição do novo piso salarial
que iria vigorar no ano corrente de 2019. Esse só saiu após a homologação da convenção
coletiva do sindicato da categoria, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da
Construção Civil, Constr. Pesada – SINDUSCOM – MA, junto ao Ministério do Trabalho. A
homologação se deu no dia 21 de fevereiro de 2019, sob o número de processo
46223.000563/2019-01, e acordou um acréscimo de reajuste na casa de 3,88 % (três
vírgula oitenta e oito por cento). Conquanto, os nossos custos de mão de obra serão
maiores se comparados com os apropriados nos orçamentos da licitante. Nesse sentido, o
que nos preocupa é o fato de que a nossa proposta tenderá a ser superior ao dos possíveis
concorrentes que não atentarem para as devidas atualizações previstas em lei.
A legitimação e fundamentação dos valores mínimos da hora a ser paga
a cada categoria de trabalho está exposta no inciso V do art. 611–A da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), quando versa que:
A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho,
observados os incisos III e VI do caput do art. 8º da
Constituição, têm prevalência sobre a lei quando, entre outros,
dispuserem sobre: (...) V - plano de cargos, salários e funções
compatíveis com a condição pessoal do empregado (...).

A essa observância soma-se os Acórdãos do Tribunal de Contas da
União (TCU) referentes a atenção especial que se deve ter com as devidas atualizações dos
índices e valores presentes nas planilhas de custos apresentadas em licitações, tendo em
vista a manutenção da classificação do concorrente, tal como o estabelecido pela Acórdão
1.715/2014-TCU-Plenário e decisão, registrada sobre o código eletrônico AC-3001-17/152, do Grupo II – Classe VI – da 2º câmara.
Logo, entendemos que os valores deveriam ser atualizados.
Rua dos ouriços, Quadra 09, Lote 11, Bairro Calhau, CEP: 65.071 -820, São Luís – MA
Fone: (98) 3227 7749/3217 4032 – http: //www.saoluis.ma.gov.br

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

03 – Diferença dos percentuais dos encargos sociais: os encargos
sociais vigentes, de acordo com os arquivos disponibilizados pela Caixa Econômica
Federal – CEF, estão diferentes dos apresentados nos orçamentos. O quadro apresentado
abaixo expõe os percentuais dos encargos sociais vigentes (ver Anexo I) os apropriados
juntos aos orçamentos disponibilizados (ver Anexo II).
Tabela demonstrativa das divergências dos percentuais relacionados aos encargos sociais
(Maranhão)
Vigente: (a partir de 10/2018 – CEF)
Disponibilizado nas planilhas orçamentárias
Com desoneração

Sem desoneração

Horista

Mensalista

Horista

86,61%

49,67%

115,54%

Com desoneração

Mensalista Horista
72,97%

85,16%

Sem desoneração

Mensalista

Horista

Mensalista

48,51%

114,10%

71,81%

Tabela 01 – Apresentação de encargos sociais divergentes (Maranhão)

Assim, perguntamos: quais dos percentuais devem ser utilizados na
elaboração de nossa(s) proposta(s)?
04 – Apresentação de proposta com base em qual categoria de

encargos sociais (desonerada ou onerada)?: analisando os arquivos disponibilizados
pela licitante fora constatado que existe uma planilha demonstrativa que apresenta
valores com base na desoneração e oneração da folha de pagamento (ver exemplo no
Anexo III). Portanto, perguntamos: a proposta deve ser estrutura com aplicação dos
percentuais dos encargos sociais desonerados ou onerados?
Faz-se necessário apresentar a importância da Lei n.º 12.844/2013
para a manutenção das atividades ligadas a construção civil, tendo em vista que a mesma
instituiu a desoneração da folha de pagamento com o intuito de diminuir a carga
tributária decorrentes das prestações de serviços. No nosso contexto, a aplicação dos
encargos sociais de forma onerada acarretaria em uma diluição do lucro superior a
50,00% do seu valor, conforme demonstrado na tabela 02 abaixo. Levando-se em conta
que o percentual de mão de obra associado a execução de serviços de construção civil
corresponde geralmente a 45,00% (quarenta e cinco por cento) do valor total da proposta
nós teríamos uma diferença de INSS a ser recolhida que alcançaria um valor aproximado
de R$ 827.655,74 (oitocentos e vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e
setenta e quatro centavos). Essa circunstância pode acarretar na desestimulação de
participação de possíveis concorrentes.
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1

DESCRIÇÃO: OBRAS PARQUE
BOM
MENINO + PRAÇA DA BÍBLIA
+ VIAS
ENTORNO + SKATE PARK
VALOR DAS OBRAS SEM BDI

2

% BDI

3

ITEM

ENCARGOS SOCIAIS
DESONERADO BDI
(25,92%)

ENCARGOS SOCIAIS
ONERADO
BDI (19,82%)

R$ 11.274.333,16

R$ 11.732.899,86

0,2592

0,1985

VALOR DAS OBRAS COM BDI

R$ 14.196.640,31

R$ 14.061.880,48

4

MAT (55,00%)

R$ 6.200.883,24

R$ 6.453.094,92

5

MO (45,00%)

R$ 5.073.449,92

R$ 5.279.804,94

R$ 228.305,25

R$ 1.055.960,99

6

7
8

IMPOSTO - INSS SOBRE MO
(Instrução Normativa 971/2009 da
Receita Federal no seu artigo 121 e
122)
DIFERENÇA DE IMPOSTO
ENTRE FOLHA ONERADA E
DESONERADA
LUCRO PREVISTO (6,16%)

10

VALOR JÁ APROPRIADO EM
ENCARGOS 20% INSS
(ONERADA)
VALOR A MAIS DE ENCARGOS
SEM APROPRIAÇÃO PREVISTA

11

% DE DILUIÇÃO DO LUCRO

9

-R$ 827.655,74
R$ 694.498,92

R$ 722.746,63

R$ 458.566,70
-R$ 369.089,04
-

51,07%

Tabela 02 – Demonstrativo do reflexo da utilização dos encargos sociais onerados.

Anexo I – Percentuais de encargos sociais vigentes disponibilizado pela Caixa Econômica
Federal
Anexo II – Percentuais de encargos sociais disponibilizados pela licitante
Anexo III – Apresentação de dois orçamentos com utilização de encargos sociais
desonerados e onerados

II RESPOSTA DO ÓRGÃO INTERESSADO:

Licitação Pública Nacional/LPN Nº 001/2019 CPL/PMSL
RESPOSTA CARTA Nº 001/2019
Ref.: Edital LPN Nº 001/2019
Assunto: Resposta aos questionamentos apresentados
pela empresa acera do edital LPN 001/2019 CPL/PMSL,
cujo objeto é a contratação de empresa para execução das
obras de requalificação do parque do bom menino, praça
da bíblia e entorno pertencentes ao programa de
revitalização do centro histórico do município de São
Luís/MA.
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Empresa interessada em participar da Licitação Pública Nacional LPN
apresentou questionamentos por meio da Carta Nº 001/2019. Na referida carta, foram
apresentados os seguintes questionamentos acerca de:
1.Apresentação da(s) proposta(s) e da(s) planilha(s) orçamentária(s);
2.Desatualização de valores das horas de categorias laborais vinculadas
aos orçamentos;
3.Diferença dos percentuais dos encargos sociais;
4.Apresentação de proposta com base em qual categoria de encargos
sociais (desonerada ou onerada)?
respostas:

Em relação aos questionamentos apresentados pela empresa seguem as
Resposta ao item 1:

As licitantes deverão apresentar as propostas referentes a cada orçamento
disponibilizado.
Resposta ao item 2:
As propostas das empresas 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).

Resposta ao item 3:
A diferença dos percentuais de encargos sociais se deu por conta da retirada
da obrigatoriedade de pagamento da contribuição sindical, conforme Medida Provisória
nº 873/2019, a qual vem a reforçar o caráter facultativo da contribuição sindical.
Assim, os encargos sociais a serem utilizados para planilha de encargos são os
disponibilizados nos orçamentos do certame.
Resposta ao item 4:
Os licitantes deverão elaborar as planilhas de custos e formação de preços
que acompanham suas propostas com observância do regime tributário a que se sujeitam.
Ante o exposto, por entender que os questionamentos foram objetivamente
esclarecidos, encaminhe-se à CEL para as devidas providências.
AYRESDIAIRES ALVEZ DINIZ AIRES
Gerente do Componente de Fortalecimento Institucional PRCHSL/BID
Matrícula: 516743-1
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III - DA CONCLUSÃO
Considerando que os questionamentos suscitados e os esclarecimentos
procedidas, não geraram alterações nem modificações significativas na descrição do
objeto da Licitação Pública Nacional LPN 001/2019 a data e horário previsto para a
recebimento das propostas permanece inalterada conforme disposto da Seção 2 Dados da
Licitação (DDL), Cláusula 19.2 e 20.1 do Edital da Licitação Pública Nacional LPN Nº
001/2019.
São Luís, 15 de maio de 2019
Janilda Ismênia Junqueira Ayres Lopes
Membro da Comissão Especial de Licitação CEL/CPL
Emilene Gonçalves Oliveira
Membro da Comissão Especial de Licitação
CEL/CPL

Elza Helena Serejo Braide
Membro da Comissão Especial de Licitação
CEL/CPL
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