PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REFERÊNCIA: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 360 – 93027/2018
LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL (LPN) Nº 001/2019-REPUBLICAÇÃO
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: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL EM EPÍGRAFE
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, sendo alguns de ordem eminentemente técnica, este foram encaminhados para
análise e manifestação da Secretaria Municipal de Projetos Especiais/SEMPE.
I – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:
1 - O Edital, no item 4.3 (a) e 4.3 (c) da DDL faz seguinte observação:
“QUALIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO DOS CONCORRENTES
Ao Concorrente cadastrado no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores poderá, a critério do Contratante, ser dispensada a apresentação dos
documentos exigidos nos itens 4.3.(a) e 4.3.(c) das IAC referentes à Situação Jurídica e
Situação Fiscal, desde que o Contratante tenha acesso on line ao SICAF. Nesta
hipótese, o Concorrente deverá fornecer o número de seu CGC e informar que é
cadastrado no SICAF”
O texto diz que somente “a critério da contratante “será permitido o uso do cadastro no
SICAF em substituição aos documentos exigidos nos itens 4.3 (a) e 4.3 (b) das Instruções aos
Concorrentes (IAC).
Questionamento:
A Comissão de Licitação permitirá a apresentação do SICAF em substituição aos documentos
elencados ou a proponente deverá apresentar todos os documentos relacionados nos itens
4.3 (a) e 4.3 (b) das Instruções aos Concorrentes (IAC)?
2 - O Edital, no item 4.5 (g) da DDL faz seguinte exigência:
“ ...
01 (um) especialista na área de agronomia ou áreas afins com comprovada experiência
em plantio e transplante de arbustos, cerca viva, árvores ornamentais, palmeiras e plantio
de grama em rolo. “
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Questionamento:
Que documentos deverão ser apresentados para a comprovação da experiência do referido
especialista?
Poderão ser declarações de contratações privadas ou públicas ou somente atestados
acompanhados de certidões com o devido registro no Conselho ao qual o profissional é
vinculado?
3 - O Edital, no item 4.5 (f) da DDL PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA DAS OBRAS ,
faz a seguinte exigência:
“01 Muro de arrimo de alvenaria de pedra argamassada m³ 275,00 “
Questionamento:
Poderá a proponente apresentar como comprovação dessa exigência a execução de
enrocamento em pedra argamassada em quantidades superiores ao exigidos?
Trata-se serviço realizado com o mesmo material, mesma metodologia e por ser executado
em locais geralmente de difícil acesso, encostas, contenções, tem complexidade técnica
superior ao exigido no Edital.
4 - O Edital, no item 9.2 da DDL, trata o seguinte:
“A reunião à qual os concorrentes interessados em participar do certame poderão
participar, ocorrerá na sede da Central Permanente de Licitação do Município, localizada
na Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09 – Bairro Calhau, CEP: 65071-820, São Luís/MA
no dia / / /ás 15:00h “
Questionamento:
Por ter sido objeto de republicação, seria imprescindível a realização da referida reunião para
dirimir quaisquer dúvidas sobre a forma de apresentação da proposta, exigências aplicáveis e
assuntos afins.
Há a previsão da realização da reunião em comento?
5 - O Edital, no item 4.5 (h) da IAC, faz a seguinte exigência:
“ 4.5 Para se qualificar para a assinatura do Contrato, os Concorrentes deverão atender
aos seguintes critérios mínimos:
...
(h) disponibilidade (compra, aluguel, leasing etc.) das máquinas e equipamentos
necessários à execução das Obras, conforme exigências mínimas relacionadas nos DDL”
Questionamento:
Ocorre que a Proponente utilizará recursos próprios para a realização dos trabalhos. Já
dispõe em seu patrimônio de quase todos os equipamentos. Demais equipamentos serão
locados, não adquiridos e alguns equipamentos serão fornecidos por prestadores de serviço,
como é o caso dos itens discriminados abaixo:
5.0 – Fresadora – Será objeto de subcontratação o serviço de fresagem
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7.0 - Máquina demarcadora de faixa de tráfego à frio, autopropelida – Será objeto de
subcontratação a sinalização horizontal.
14 - Polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450 mm Será objeto de subcontratação o polimento das superfícies da pavimentação em piso
industrial de alta resistência
Que documentos deverão ser apresentados para a comprovação da disponibilidade exigida?
Poderá a proponente apresentar declaração formal indicando quais equipamentos serão
próprios e quais serão objeto de aluguel ou subcontratação de serviços, tais como indicados
no Modelo 5 da Seção 3?
6 - O Edital, no item 12.2 (a) da IAC, (a) Carta de Credenciamento, constante do Modelo
1; exige a apresentação da Carta de credenciamento no interior da proposta:
Questionamento:
Deverá o representante da proponente, quando da secção de abertura das propostas, portar
uma via para participar da seção e assim qualificar a Empresa?
5 - O Edital, na seção 3, Formulários da Proposta, MODELO 2 -CARTA DE
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA - item 4 , cita o seguinte:
“4. Os descontos oferecidos e a metodologia para sua aplicação são:
(.....) Aplicável ou (......) Não aplicável [indicar alternativa]
(a) Descontos. Se nossa proposta for aceita, os seguintes descontos serão aplicáveis:
[detalhar cada desconto oferecido e o item(ns)/lote(s) específico(s) na Planilha de
Quantidades e Preços, ao qual se aplica o desconto].
(b) Metodologia de Aplicação dos Descontos. Os descontos serão aplicados de acordo
com a seguinte metodologia: [Detalhar a metodologia que será aplicada aos descontos];”
A proponente após análise dos “documentos do Edital”, elaboração de suas composições de
preços, atualização de insumos e revisão de encargos e BDI apresentará sua melhor
proposta para execução do objeto licitado. Trata-se de um preço final onde o desconto em
relação aos preços básicos do Edital decorre dos itens anteriormente elencados.
Questionamento:
A que se refere “os descontos oferecidos e a metodologia para sua aplicação? ”
O item 4.0 é aplicável no caso especifico da proposta em comento?
Como a proponente deverá tratar, se aplicável, os itens 4. (a) e/ou 4.(b) na carta proposta?

II RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:
1. Informamos que a expressão “ a critério do contratante” deve ser
desconsiderada, tendo em vista que o SICAF é o órgão oficial do governo para
consulta sobre a situação jurídica e fiscal de empresas.
Assim, a habilitação que se refere às cláusulas 4.3.(a) e 4.3.(c) das IAC será
verificada no SICAF.
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2. Para comprovação da experiência do especialista na área de agronomia ou áreas
afins em plantio e transplante de arbustos, cerca viva, árvores ornamentais,
palmeiras e plantio de grama em rolo serão aceitos atestados acompanhados de
certidões com o devido registro no Conselho ao qual o profissional é vinculado.
3. O Especialista em Desenvolvimento Econômico e Emprego Local da Unidade de
Gerenciamento do Programa informa que serão aceitas as opções apresentadas no
questionamento, por tratar-se de serviços similares e/ou correlatos.
4. Informamos que conforme ADENDO ao Edital publicado no site da Prefeitura em
26 de junho de 2019, a reunião preliminar ocorrerá na sede da Central
Permanente de Licitação do Município, localizada na Rua dos Ouriços, Lote 11,
Quadra 09 – Bairro Calhau, CEP: 65071-820, São Luís/MA, no dia 5/07 /2019 a
partir das 09:00h (horário de Brasília)
5. O Especialista em Desenvolvimento Econômico e Emprego Local da Unidade de
Gerenciamento do Programa informa que a empresa deverá realizar uma relação
de máquinas e equipamentos e indicar quais equipamentos são de propriedade da
empresa e quais serão locados.
6. Todos os documentos solicitados devem constar no Envelope apresentado pelo
Licitante.
Conforme previsão na Seção 2 Instrução aos concorrentes cláusula 23.1 e 23.3, as
propostas serão abertas na presença dos Concorrentes ou de seus representantes
que comparecerem à sessão pública, quando será gerada uma ata que constará o
nome dos concorrentes e os respectivos valores das propostas.
7. Informamos que item 4 da carta possibilita ao concorrente oferecer descontos
sobre o valor indicado no item 1 da mesma carta. Se o concorrente entende que os
valores indicados no item 1 são finais, deve marcar o item 4 como “não aplicável”.
Se, pelo contrário, o concorrente deseja oferecer descontos sobre o item 1, deve
indicar (a) quais descontos e, (b) em que forma serão aplicados.
III - DA CONCLUSÃO
Considerando que os questionamentos suscitados e os esclarecimentos
procedidos, 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, 04 de julho de 2019
Janilda Ismênia Junqueira Ayres Lopes
Membro da Comissão Especial de Licitação CEL/CPL
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