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 todos de ordem eminentemente técnica, estes foram encaminhados para
análise e manifestação da Secretaria Municipal de Projetos Especiais/SEMPE que
apresentou as respostas nos seguintes termos:
I – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E RESPOSTAS:
Considerações acerca da Seção 2 – Dados da Licitação – DDL
Na primeira publicação do edital, de acordo com anterior cláusula 4.5, alínea “f”, item 5, dos
dados da Licitação (DDL), constava como parcela de maior relevância o item 5, a
saber:“Plantio de arbustos e/ou cerca e/ou arvores ornamentais e/ou palmeiras”. Ocorre que,
na republicação do Edital, ao transferir esta responsabilidade da empresa para o profissional, na
clausula 4.5, alínea “g” dos dados da Licitação (DDL), indicou-se de forma expressa o
conectivo “e” no seguinte trecho: 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”
Questionamento:
O profissional indicado pela empresa deverá comprovar tal exigência de forma cumulativa para
todos os serviços descritos na cláusula 4.5 alínea “g”, dos dados da Licitação (DDL)?

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

RESPOSTA:
A clausula 4.5 (g) será alterada para exigir do profissional engenheiro agrônomo ou
especialista em áreas afins com seguinte qualificação técnica:
01 (um) especialista na área de agronomia ou áreas afins com comprovada experiência em
plantio e transplante de arbustos e/ou cerca viva e/ou árvores ornamentais e/ou palmeiras.
Considerações acerca do orçamento
Após análise criteriosa dos documentos técnicos constantes do orçamento referencial,
identificamos algumas inconsistências as quais precisam ser esclarecidas para que sejam
observados critérios isonômicos quando da elaboração da proposta comercial a ser apresentada
pela proponente. Segue abaixo relação dos itens não conformes:
Item 1 – Administração de obra:
As composições das verbas de administração apresentadas no orçamento referencial revelam
uma quantidade insuficiente de colaboradores e equipamentos para conduzir uma obra com as
dimensões do projeto em comento. Ora, desconsidera obrigações legais, ora desconsidera
exigências contratuais e em alguns casos subdimensiona os recursos e equipamentos conforme
adiante demonstrado.
a) Profissionais não inclusos – Exigência Contratual
·
Engenheiro Agrônomo - Acompanhamento de serviços afins. Exigência do
edital, Seção 3 – Formulários da Proposta; Modelo 8; Item (c);
(c) manterá nas Obras, 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.
mencionado nominalmente no respectivo Modelo 4 da Seção 3
Formulários da Proposta, o qual não estará vinculado a qualquer outra
obra, durante a execução das Obras.(Grifo nosso)
Técnico de meio ambiente – Elaboração da documentação relativo ao controle de
meio ambiente – Exigência do edital, Seção 3 – Formulários da Proposta; Modelo 9.
Haverá a necessidade desse profissional para o acompanhamento das
ações relativas ao meio ambiente e elaboração dos relatórios de controle
ambiental.
b) Profissionais / Equipamentos não inclusos – Exigência em função da dimensão da obra em
apreço para os serviços de locação da obra, controles geotécnico, geométrico e qualidade,
veículos para transporte da administração e caminhão de apoio à produção.
·Topógrafo
·Aux. de topografia
·Laboratorista
·Aux. de laboratório
·Automóveis
·Caminhão carroceria
c) Profissionais não incluso – Exigência Legal
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·
Técnico de Segurança do Trabalho
Atendimento as condicionantes de Saúde e Segurança Ocupacional conforme
exigência do Ministério do Trabalho.
d) Profissionais apresentados subdimensionados
·Vigias
A quantidade estimada para administração é insuficiente para cobertura da
área do projeto. Foi previsto apenas 1 (um) vigia por frente de trabalho.
Questionamento: Como a Comissão tratará a ausência dos custos de profissionais e
equipamentos na verba de Administração Local?
Será feita a correção dos valores com a inclusão dos custos não previstos?
RESPOSTA:
Em relação ao item (a) –foram realizados ajustes na Administração Local para
atendimento a exigência do engenheiro agrônomo ou áreas afins e técnico de meio
ambiente na equipe, conforme exigências do edital.
Em relação ao item (b) - a equipe técnica da UGP avaliou a necessidade da inclusão de
uma equipe de topografia para atendimento as demandas das obras. Considerando os
serviços das especificações técnicas anexo ao Edital, a equipe técnica da UGP avaliou a
necessidade da inclusão da equipe de topografia e veiculo de apoio para atendimento as
demandas das frentes de serviço.
Para o serviço de Laboratorista e auxiliar de laboratório esclarecemos que seu custo está
previsto nos serviços de controle tecnológico na parte de terraplenagem da Praça da
Bíblia onde terá maior necessidade considerando o volume de movimentação de terra.
Para as outras intervenções não há necessidade.
Em relação ao item (c) – Informamos que de acordo com a NR 4 - Norma
Regulamentadora 4 pertinente à segurança do trabalho na construção civil, tem caráter
obrigatório e, estabelece a necessidade do referido profissional para obras com grau de
risco 3 (típico de empresas de construção civil) apenas obras em que o quantitativo de
funcionário ultrapasse a quantidade de 100. Neste sentido o Tribunal de Contas da União
– TCU editou um manual intitulado de “ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS
ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS” com a seguinte tabela.
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Em relação ao item (d) - vigilância das obras, informamos que apesar da extensão, as
obras são pontuais. Na Praça da Bíblia e Skate Parque serão fechados com tapumes já o
Parque do Bom Menino, a vigilância foi prevista para o canteiro de obra em si, uma vez
que o parque permanecerá aberto ao público mantendo sua vigilância regular.
Item 2 – Verba de Projetos de Trabalho Técnico Social
Após análise criteriosa da planilha e elaboração do resumo para apresentação na proposta
comercial, identificamos que o valor de R$ 103.682,80 correspondente aos serviços com
profissionais, equipamentos, insumos, dentre outros, refere-se ao “custo” da operação onde
deveria incidir o percentual de BDI do projeto para a determinação do preço final.
Conclui-se então que o valor apresentado na proposta é insuficiente para perfeita remuneração
da proponente relativo ao projeto em comento.
Questionamento: Como a Comissão tratará a não incidência do BDI no custo previsto para o
PTTS?
Será feita a revisão dos preços com a aplicado do BDI do projeto?
Em anexo apresentamos o resumo do orçamento do PTTS comprovando que forma considerados
apenas o custo da operação não tendo sido aplicado o BDI para determinação do preço final.

RESPOSTA:
Considerando os serviços previstos no PTTS, a equipe técnica da UGP informa que foram
realizados ajustes na administração local, incluindo a incidência do BDI no PTTS.
Informa, ainda que a Planilha Orçamentária foi atualizada para a data base de Fev/2019 e,
procedidos ajustes, gerando atualização do orçamento estimado para o montante de R$
15.036.329,67 (quinze milhões, trinta e seis mil, trezentos e vinte e nove reais e sessenta
e sete centavos).
Por fim informa que os ajustes realizados geraram nova planilha orçamentária que será
disponibilizada para os interessados no endereço www.saoluis.ma.gov.br
II - DA CONCLUSÃO
Por tudo quanto o exposto, tendo em vista os ajustes implementados no Edital e anexos
da LPN nº 001/2019, fica prorrogado o prazo para o recebimento da proposta até o dia
25/07/2019, ás 17:00h.
São Luís (MA), 12 de julho de 2019

Janilda Ismênia Junqueira Ayres Lopes
Membro da Comissão Especial de Licitação CEL/CPL
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