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
No dia 15 do corrente mês, 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,
intempestivamente, solicitou ESCLARECIMENTOS relacionados ao edital.
Não obstante a solicitação ter sido apresentada fora do prazo, a CEL
manifesta-se nos seguintes termos:
I – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E RESPOSTAS:
QUESTIONAMENTO 1
“Consta do instrumento convocatório, item 16.2 da Seção 2 – Instruções aos
Concorrentes (IAC), que a Garantia de Proposta deverá fazer parte integrante de sua proposta e
deverá:
(a) por opção do Concorrente estar na forma de uma carta de
crédito ou uma garantia bancária emitida por uma instituição
bancária ou uma fiança ou garantia emitidos por uma
instituição fiadora ou seguradora;
(b) ser emitida por uma instituição de prestígio escolhida pelo
Concorrente e localizada em qualquer país. Se a instituição que
emitir a garantia estiver localizada fora do Brasil, deverá ter uma
instituição financeira correspondente no Brasil que permita fazer
efetiva essa garantia;
(c) estar substancialmente de acordo com um dos formulários de
Garantia de Proposta incluídos na Seção 3, Formulários da
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Proposta, ou outro formulário aprovado pelo Contratante antes
da apresentação da proposta;
(d) ser pagável à vista imediatamente após a solicitação escrita
do Contratante se forem evidenciadas as condições listadas na
Subcláusula 15.5 das IAC;
(e) ser apresentada no original; não se aceitarão cópias;
(f) permanecer válida por um período de 28 (vinte de oito) dias
após o período de validade das propostas, ou sua prorrogação,
se for o caso, em conformidade com a Cláusula 15.2 das IAC.
Além das exigências acima, deverá a garantia de proposta estar em conformidade com
os modelos de garantia de proposta de números 16 e 17, especificados na Seção 3 – Formulários de
Proposta, e com o que prescreve o item 52.2 da Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC)
Ocorre, contudo, que esta licitante encontrou dificuldade em obter no mercado
securitário uma apólice de seguro garantia que atenda às solicitações exigidas no certame, já que
todas se recusam a formular proposta de caráter incondicional e pagável à vista na primeira
solicitação.
Demais disso, embora a alínea “a” do item 16.2 do Edital, supramencionada, permita
ao Concorrente, genericamente, uma garantia de proposta que esteja “na forma de uma carta de
crédito ou uma garantia bancária emitida por uma instituição bancária ou uma fiança ou garantia
emitidos por uma instituição fiadora ou seguradora”, não deixa claro, por exemplo, se há a
possibilidade de que a garantia seja na modalidade depósito caução, inclusive prevista no artigo 56, §
1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/1993 (Lei de Licitações).
Assim, serve o presente para questionar a essa douta CPL acerca da impossibilidade de
seguro-garantia que atenda a exigência de incondicionalidade e 1º requerimento, o que acaba por
impedir essa modalidade de garantia legalmente estabelecida, e, ainda, da possibilidade de que
garantia de proposta seja feita mediante depósito caução.”

RESPOSTA 1:
No âmbito da LPN 001/2019 as formas de garantia aceitáveis são aquelas
especificadas no instrumento convocatório.
Registre-se que os procedimentos utilizados para a contratação das obras
contempladas no Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís, financiado
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), são regidas pelo Contrato de
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Empréstimo Nº 2715/OC – BR e pelas Políticas para Aquisição de Bens e contratação
de obras Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (GN 2349-9),
que regulamentam a aquisição de bens e contratação de obras e serviços, conforme
faculta o disposto no Art. 42, parágrafo 5º da Lei Nº 8.666, de 21.06.93 e respectivas
alterações dessa lei.
QUESTIONAMENTO 2:
Na condição de licitante do certame, formula ESCLARECIMENTOS quanto ao Edital em
questão do item 4.3 (b). (iii) que trata do relatório de auditores ou de contadores devidamente
registrados no Conselho de Contabilidade, descrevendo a situação econômica e financeira da Empresa
relativamente ao último balanço.

RESPOSTA 2:
Não foi possível identificar objetivamente o questionamento com relação
4.3 (b), (iii) mencionado pela empresa, inobstante isso ratificamos que todas as
disposições constantes na Seção 1 (Instruções aos Concorrentes – IAC), contem
disposições cumpridas, sem modificações. Desse modo, com relação ao item 4.3 (b) (iii) o
Concorrente deve apresentar o relatório de auditores ou de contadores devidamente
registrados no Conselho de Contabilidade, descrevendo a situação econômica e financeira
da Empresa relativamente ao último balanço, além dos documentos exigidos nas demais
alíneas.
São Luís (MA), 17 de julho de 2019
Janilda Ismênia Junqueira Ayres Lopes
Membro da Comissão Especial de Licitação CEL/CPL
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