PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REFERÊNCIA: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 360 – 73943/2019
LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL (LPN) Nº 003/2019
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº: 2715/OC – BR PROCIDADES/BRL 1117 SÃO LUÍS
ÓRGÃO INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS – SEMPE.
OBJETO: Contratação de empresa especializada de engenharia para execução de obra de
reabilitação e restauro do prédio da Rua Portugal nº 285, pertencente ao Programa de
Revitalização do Centro Histórico do Município de São Luís / MA.
ASSUNTO: RESPOSTA DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AO EDITAL EM EPÍGRAFE.
No dia 1º de outubro do corrente ano, empresa interessada em participar
da LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL LPN 003/2019, pelo seu representante legal, com
fulcro na SEÇÃO 02 - Dados da Licitação (DDL), cláusula 9.1 do instrumento convocatório,
tempestivamente, solicitou ESCLARECIMENTOS relacionados ao Edital.
Após recebimento dos questionamentos pela Comissão Especial de
Licitação- CEL, sendo alguns de ordem eminentemente técnica, este foram encaminhados
para análise e manifestação da Secretaria Municipal de Projetos Especiais/SEMPE.
A Comissão Especial de Licitação - CEL, consubstanciada na manifestação
da Secretaria Municipal de Projetos Especiais/SEMPE, leva a conhecimento público as
respostas aos pedidos de esclarecimento sobre o Edital acima referenciado. As
formulações apresentadas, bem como as respostas aos esclarecimentos que se seguem,
passam a integrar o processo
I – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E RESPOSTAS:
“Começaremos por destacar que o item 26.2, que se refere a Cláusula de ANÁLISE
PRELIMINAR E DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO da Seção 01 – E – ABERTURA E
AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS, exige que as propostas estejam SUBSTANCIALMENTE
ADEQUADAS a quaisquer orientações do Edital. Nesse contexto, a empresa observou que
seus apontamentos expostos na reunião prévia e relacionados a observação de
atualização de preços, conforme legislação vigente, são de caráter classificatório pois a
Cláusula 13, que se refere a PREÇOS DA PROPOSTA – Seção 01 – C – PREPARAÇÃO DAS
PROPOSTAS, vai dar destaque a atualização de todos os custos e tributos agregados a
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execução das atividades, inclusive aqueles vinculados a encargos sociais, trabalhistas e
previdenciários. Dessa forma, destacamos abaixo os trechos aqui descriminados do edital.
Seção 01 – Cláusula 26 – E – ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS
PROPOSTAS
26.6 Para os efeitos desta Cláusula, uma Proposta será considerada
substancialmente adequada ao Edital quando atender a todos os
termos, condições e especificações nele contidos, sem qualquer
ressalva ou desvio material. Ressalva ou desvio material é aquele que
afeta de modo substancial o objeto, a qualidade ou resultado das
Obras ou que limita, de modo conflitante com os termos do Edital,
os direitos do Contratante ou as obrigações do Concorrente, na
forma do Contrato, cuja retificação prejudicaria a posição
competitiva de outros Concorrentes que tenham apresentado
propostas substancialmente adequadas.
Seção 01 – Cláusula 13 – C – PREPARAÇÃO DAS PROPOSTAS
13.3 O preço ofertado deverá cobrir todas as despesas relacionadas
à execução do Contrato, inclusive tributos e encargos de natureza
social, trabalhista, previdenciária, fiscal ou para-fiscal, tendo por
base a legislação vigente 30 (trinta) dias antes da data prevista para
a apresentação de propostas.
A (...) entende que a exposição feita na Cláusula 26 supracitada resguarda a
qualidade da futura contratação, na medida em que prioriza uma análise voltada para os
reais custos de desenvolvimento, preocupando em extrair das propostas a sua verdadeira
viabilidade executiva e não somente atenta em procurar a proposta com menor valor.
Portanto, os principais apontamentos que a (...) destacará estarão relacionados
com custos de todos os serviços que a empresa julga necessários para o desenvolvimento
completo da obra, tomando como base o orçamento de referência disponibilizado por
essa estimada comissão. A apresentação desse fato segue abaixo.”
QUESTIONAMENTO 1:
1. QUANTO AO ORÇAMENTO

“Os apontamentos que se seguem estão associados a incorporação de custos
necessários para o desenvolvimento harmônico das atividades, considerando a análise do
orçamento entregue e das exigências apresentadas junto ao edital. ”
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1.1)

SERVIÇOS/ITENS NECESSÁRIOS QUE NÃO ESTÃO EM PLANILHA

“Os serviços expostos abaixo são considerados de extrema importância pela (...)
para assegurar a realização das atividades harmônicas da obra.
a) Locação de andaime fachadeiro para recuperação da azulejaria e dos elementos
ornamentais;
b) Aquisição e instalação de tela de proteção de fachada;
c) Transporte dos resíduos de construção;
d) Inserção de custos com motorista e locação mensal de caminhão (pela singularidade
do local no que diz respeito ao recebimento de material – Caminhão menor para que
não danifique as galerias existentes abaixo da pavimentação da Rua de Portugal);
e) Inserção de vigia na equipe de administração da obra;
f) Inserção de serviços de retirada e recomposição de cumeeira, emboçamento de rincão;
g) Apropriação de custos relacionados ao serviço de prospecção, demolição e
recomposição de oitão, conforme exposto pela própria prancha 07-19 e desenho corte
BB;
h) Apropriação do valor correspondente a retirada do alvará da obra;
i) Mobilização e desmobilização da obra;
j) Confecção e instalação de tesouras da cobertura (o projeto 08PSS0118-P2-EST-DEE301-02 está indicando a necessidade de se confeccionar e substituir as tesouras de
sustentação da cobertura, conforme prancha que indica demolição n.º 07/19 –
desenho corte AA).
k) Pintura de todos os elementos constituídos de madeira, tais como: as esquadrias, o
forro, o rodaforro e etc;
l) O Item 16.1 (COMPOSIÇÃ DO ÓRGÃO) – ADMINISTRAÇÃO LOCAL – incorporação de
Coordenador de Obra/ Responsável Técnico conforme item n.º 4.5 (g) da DDL (Seção
2),

incorporação

de

Engenheiro

Residente,

conforme

DECLARAÇÃO

DE

ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS (Modelo 08, pág. 41) e incorporação de
vigia na equipe de administração local;
(c) manterá nas Obras, como Engenheiro Residente na direção técnica dos
trabalhos, o Engenheiro Civil 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;

m) Incorporação de custos com Engenheiro Ambiental para realizar os serviços de
controle e gerenciamento de resíduos sólidos, conforme exigido na alínea d e e da
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL (Modelo 09) – SEÇÃO 3.
FORMULÁRIOS DA PROPOSTA do edital, apresentada na página 43.
(d) assume o compromisso de pôr à disposição das Obras, durante o seu
andamento, um engenheiro ambiental, agrônomo ou florestal apto em ciências
ambientais, como responsável por todos os serviços ambientais da Concorrente e
para obter as licenças necessárias ao andamento dos serviços;
(e) assume a responsabilidade de elaborar o Projeto de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil (PGRCC);

n) Incorporação de custos para pagamento de Programas de Segurança do Trabalho e
Meio Ambiente, assinado por profissional competente, tais como: Programa de
Prevenção de Risco Ambientais (PPRA), Programa de Controle Médico e Saúde
Ocupacional (PCMSO) e Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na
Indústria de Construção (PCMAT);”

RESPOSTA 1.1: Em relação aos subitens 1.1 a), 1.1 b), 1.1 c), 1.1 d), 1.1 e), 1.1
f), 1.1 g), 1.1 i), 1.1 j) e 1.1 k) – foram realizados ajustes na planilha
orçamentária contemplando os apontamentos.
Em relação ao subitem 1.1 h) – O Alvará da reforma já foi emitido pela
Secretaria de Urbanismo.
Em relação ao subitem 1.1 l) - O engenheiro residente está alocado por 7
meses na administração local, entretanto, caso o mesmo não venha a ser o
Responsável Técnico, os Concorrentes poderão apropriar do custo do mesmo
na Administração Central. O vigilante foi incluído na administração local.
Em relação ao subitem 1.1 m) – será apropriado o custo de 01 Técnico em
Segurança do Trabalho e Meio Ambiente e, a alínea (d) do Modelo 9 passará a
ter seguinte redação:
(d) assume o compromisso de pôr à disposição
das Obras, durante o seu andamento, um
especialista ambiental ou Técnico de Segurança
do Trabalho e Meio Ambiente, como responsável
por todos os serviços ambientais da Concorrente
e

para

obter

as

licenças

andamento dos serviços;
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Em relação ao subitem 1.1 n) – será apropriado o custo de 01 Técnico em
Segurança do Trabalho e Meio Ambiente e este será o responsável pelo
cumprimento dos referidos programas.
1.2)
VALORES CONSIDERADOS
SERVIÇOS/ITENS

BAIXOS

PARA

A

EXECUÇÃO

DOS

“A empresa vem fazer considerações em alguns preços de insumo incorporados a
planilha sintética e analítica orçamentária que julga ser baixo. Esses preços foram
avaliados sobre quatro aspectos, sendo eles: com base em cotação direcionadas a
fornecedores locais, na larga experiência que a empresa tem no desenvolvimento de
obras de restauração e requalificação, na falta de apropriação de insumos com custos
divergentes da base.”
1.2.1) Com base em cotações de fornecedores locais
a) “Item 03.01.01 (COMP65), o valor do insumo 04766 - PERFIL "I" DE AÇO
LAMINADO, "I" 152 X 22, está abaixo do que se encontra hoje em mercado,
conforme cotação apresentada (FERRONORTE);
b) Item 11.29 (COMP200) – ELEVADOR PARA ACESSIBILIDADE [...] –, em cotação
feita no mês de 09/2019 o menor valor encontrado foi de R$ 115.000,00.
(Contato do representante da ThyssenKrupp – Aelson Oliveira (98) 991124661). O valor do referido item foi ainda apropriado a planilha sintética sem
incorporação de BDI;
RESPOSTA 1.2.1: Em relação ao subitem 1.2.1 a) – informamos que os
valores apresentados são baseados em tabelas oficiais e, que os
concorrentes são livres para composição de custos para a execução dos
serviços e o preço global que consta no edital trata-se apenas de
referencial estimado.
Em relação aso subitem 1.2.1 b) – informamos que os valores
apresentados são baseados em tabelas oficiais e, que os concorrentes são
livres para composição de custos para a execução dos serviços e o preço
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global que consta no edital trata-se apenas de referencial estimado. No
entanto, o preço referencial deste item foi ajustado no orçamento
referência com a inclusão do BDI.
1.2.2) Com base na experiência de desenvolvimento de obras de restauro e
requalificação
a) Item 07.02.01 (COMP3) – REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 [...] – o valor do
reboco está abaixo do que se desembolsa para realizar a atividade em prédios
semelhantes e a espessura está inferior ao que habitualmente se encontra nas
fases de recomposição dos revestimentos. Esse fato se dá pela irregularidade
da superfície associada a retirada do revestimento antigo. Falta ainda a
incorporação de um percentual de insumo ligante, a exemplo do cimento;
b) Item 07.02.03 (COMP8) – FORRO DE MADEIRA CUMARU/IPE [...] –, o valor do
item está abaixo do que é disponibilizado atualmente no mercado, sendo que
não conseguiríamos executá-lo por esse valor;
c) Item 15.1 (COMP224) O valor está abaixo do que habitualmente se paga para
realizar os serviços de arqueologia, conforme exemplo da composição
10999/ORSE referente a Restauro - Equipe de pesquisa arqueológica e
cadastro - Rev 01. 15.987,19 por mês (07-2019). O valor da composição
própria ficou abaixo pelo fato de que não foi incorporado os custos com os
encargos sociais e complementares associados a mão de obra, só configurando
o custo dos insumos de Mão de obra.”
RESPOSTA 1.2.2: Em relação ao subitem 1.2.2 a) – informamos que foram
realizados ajustes na planilha orçamentária de acordo com o Relatório
Técnico, a saber: Cal, barro e areia, ademais informamos também que os
valores apresentados são baseados em tabelas oficiais e, que os
concorrentes são livres para a realização de sua composição de custos
para a execução dos serviços e, o preço global que consta no edital tratase apenas de referencial estimado.
Em relação ao subitem 1.2.2 b) – informamos que os valores
apresentados são baseados em tabelas oficiais e, que os concorrentes são
livres para a realização de sua composição de custos para a execução dos
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serviços e, o preço global que consta no edital trata-se apenas de
referencial estimado.
Em relação ao subitem 1.2.2 c) – informamos que foram realizados
ajustes na planilha orçamentária contemplando os apontamentos,
ademais informamos também que os valores apresentados são baseados
em tabelas oficiais e, que os concorrentes são livres para a realização de
sua composição de custos para a execução dos serviços e, o preço global
que consta no edital trata-se apenas de referencial estimado.
1.2.3) Falta de apropriação de insumos
a) “Item 04.09 (COMP105) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS
PERSONALIZADAS PISO E TETO, o referido serviço não contempla todos os
insumos necessários para executar o projeto exposto na planta de 14/19 –
Divisória 05 e 06, faltando a exemplo o revestimento melamínico de várias
tonalidades, sendo a fixação nas duas faces. Metragem total aproximada de
118,00 m2, e das 05 unidades portas;
b) Item 05.01.02 (COMP106) – PORTA EM MDF 38 MM –, porta em MDF sem
apropriação de revestimento melamínico para as duas faces.
c) O Item 16.1 (COMPOSIÇÃ DO ÓRGÃO) – ADMINISTRAÇÃO LOCAL –
incorporação de coordenador de obra conforme item n.º 4.5 (g) da DDL (Seção
2) e incorporação de vigia na equipe de administração local;
d) Item 05.01.03 (COMP95) – Porta de madeira de abrir [...] – O item trata-se de
porta de abrir com vidro e o insumo cadastrado foi de janela de abrir sem
vidro, faltando os custos referentes a aquisição e aplicação dos vidros;”
RESPOSTA 1.2.3: Informamos que os subitens 1.2.3 a), 1.2.3 b), 1.2.3 c) e
1.2.3 d) foram ajustados na planilha orçamentária contemplando os
apontamentos pertinentes.
1.2.4) Insumos com custos divergentes da base
a) “Item 04.04 (COMP130) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM
MDF [...] –, valor de serviço de aplicação de revestimento melamínico abaixo da
referência SINAPI 72000;
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b) O valor dos custos dos profissionais que desenvolverão os trabalhos de
restauro do item 08.05.01 (COMP228), a exemplo do Restaurado, do Técnico e
do Auxiliar de restauro estão diferentes dos já apropriados nos itens 08.01.01
até 08.01.14 (COMP121.1, até COMP121.14).”
RESPOSTA 1.2.4: Em relação aos subitens 1.2.4 a) e 1.2.4 b) - informamos que foram
realizados ajustes na planilha orçamentária contemplando os apontamentos.
1.3)

APROPRIAÇÃO DE MATERIAL SEM MÃO DE OBRA PARA INSTALÁ-LOS

“A M. J. P. Helal identificou que alguns itens inseridos direto na planilha
orçamentária sintética representavam somente o material, sem a devida apropriação dos
custos referentes a sua instalação. Boa parte deles até possuem composição específica no
SINAPI. Segue a relação dos itens identificados até a presenta data:
a) Item 03.02.02 (1355) – Chapa de madeira compensada [...];
b) Item 09.01.13 (3535) – Joelho de PVC [...];
c) Item 09.01.13 (3531) – Joelho de PVC [...];
d) Item 09.01.14 (3538) – Joelho de PVC [...];
e) Item 09.01.16 (3538) – Luva de correr [...];
f) Item 09.01.30 (6031) – Registro de esfera [...];
g) Item 09.01.37 (11871) – Caixa d’água [...];
h) Item 09.02.04 (11708) – Ralo Fofo [...];
i) Item 09.03.01 (35277) – Caixa de gordura [...];
j) Item 09.03.03 (11712) – Caixa sifonada [...];
k) Item 09.03.04 1965) – Curva [...];
l) Item 09.03.05 (10765) – Curva (..);
m) Item 09.04.03 (36521) – Lavatório [...];
n) Item 09.04.05 (12770) – Hidrômetro [...];
o) Item 09.05.04 (39632) – Chapa de aço galvanizado [...];
p) Item 10.01.04.01 (39806) – Quadro de distribuição [...];
q) Item 10.01.05.01 e 10.01.06.01 (39805) – Quadro de distribuição [...];
r) Item 10.01.07.01 e 10.01.08.01 (39804) – Quadro de distribuição [...];
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s) Item 10.05.02.02 (857) – Cabo de cordoalha [...];
t) Item 10.05.02.04 (39129) – Abraçadeira [...];
u) Item 10.05.03.01 (34641) – Caixa de inspeção [...];
v) Item 10.05.03.03 (867) – Cabo de Cobre [...];
w) Item 10.05.03.04 (11862) – Conector Metálico [...];
x) Item 11.16 (COMP164) – Válvula [...];
y) Item 11.17 (COMP165) – Válvula [...];
z) Item 11.18 (COMP166) – Válvula [...];
aa) Item 11.19 (COMP167) – Válvula [...];
bb)Item 11.21 (2638) – Luva [...];
cc) Item 12.02.02 (20971) – Chave [...];
dd)Item 14.05 (39632) – Chapa de aço [...].”
RESPOSTA 1.3: Em relação ao subitem 1.3. a) – informamos que a mão-deobra para instalação está no item 03.02.01
Em relação aos subitens 1.3 b), 1.3 c), 1.3 d), 1.3 e), 1.3 f), 1.3 g), 1.3 h), 1.3 i),
1.3 j), 1.3 k), 1.3 l), 1.3 m), 1.3 n), 1.3 p), 1.3 q), 1.3 r), 1.3 s), 1.3 t), 1.3 u), 1.3
v) e 1.3 w) - informamos que foram realizados ajustes na planilha
orçamentária contemplando os apontamentos.
Em relação ao subitem 1.3 o) – informamos que a mão-de-obra para
instalação está na composição do item 05.01.02.
Em relação aos subitens 1.3 x), 1.3 y), 1.3 z) e 1.3 aa) – informamos que a
mão-de-obra destes itens estão inclusas na composição.
Em relação ao subitem 1.3 bb) - informamos que a mão de obra para
instalação desse item está na composição do item 11.20.
Em relação ao subitem 1.3 cc – informamos que este item não tem instalação,
somente fornecimento.
Em relação ao subitem 1.3 dd - informamos que a mão de obra para
instalação desse item está na composição do item 05.01.02
1.4)

CÓDIGOS DE ITENS QUE NÃO FORAM ENCONTRADOS NO SINAPI
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“A empresa não encontrou os itens agregados a planilha sintética com os códigos
da base SINAPI disponibilizados, conforme exposto abaixo.
a) Item 03.02.08 (código n.º 34479 incorporado a planilha como pertencente ao
SINAPI) – Referente a concreto usinado de 40 Mpa, serviço não encontrado na
base SINAPI;
RESPOSTA 1.4 a):

b) Item 14.08 (código n.º 9537 incorporado a planilha como pertencente ao
SINAPI) – Limpeza final de obra.”
RESPOSTA 1.4 b): O item foi substituído por equivalente.
1.5)
NECESSIDADE DE SE REVISAR OS CUSTOS DAS DISTINTAS CATEGORIAS
LABORIAIS EM FUNÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DO SINDICATO VIGENTE
“A

empresa

costumeiramente

analisa

os

custos

correlacionados

ao

desenvolvimento das atividades laborais e se atem a atualizar os valores com base na
legislação trabalhista vigente e aos demais encargos (sociais e complementares)
associados à base de referência do SINAPI. Dessa forma, destaca que há a necessidade de
se recompor alguns custos de valor/hora de mão de obra, que culminará com a
diferenciação de alguns valores apropriados a planilha orçamentária de referência
disponibilizada.
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Faz-se conveniente dar, novamente, destaque as abordagens feitas na Cláusula 13
da Seção 01 – C – Preparação, na qual ressalta que:
Seção 01 – Cláusula 13 – C – PREPARAÇÃO DAS PROPOSTAS
13.3 O preço ofertado deverá cobrir todas as despesas relacionadas
à execução do Contrato, inclusive tributos e encargos de natureza
social, trabalhista, previdenciária, fiscal ou para-fiscal, tendo por
base a legislação vigente 30 (trinta) dias antes da data prevista para
a apresentação de propostas.”
RESPOSTA 1.5: O orçamento em questão foi elaborado com data base
julho/2019, utilizando a tabela oficial SINAPI/MA e, trata-se de orçamento de
referência para que os concorrentes possam elaboras as suas respectivas
propostas.
As propostas dos concorrentes 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).
1.6)
NÃO APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES
SOBRE MÃO DE OBRA
“A empresa constatou que na planilha analítica (composição de custo unitário)
alguns insumos relativos a mão de obra foram incorporados sem a apropriação de custos
dos encargos sociais e complementares. Essa constatação se deu em pesquisa feita
diretamente na base de referência disponibilizada, onde só conseguimos encontrar o
mesmo valor da composição quando realizamos a busca pela categoria de insumos. Segue
abaixo os referidos insumos:
a) Item 15.1 (COMP224) – Arqueólogo Pleno 11867/ORSE– foi apropriado
apenas os custos do valor da hora (insumo) sem incorporação de encargos
sociais e complementares no ORSE;
b) Item 15.1 (COMP224) – Auxiliar de Arqueologia 11868/ORSE – foi apropriado
apenas os custos do valor da hora (insumo) sem incorporação de encargos
sociais e complementares no ORSE;
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Item 10.03.04.01 (COMP136) – Técnico de Informática 06698/ORSE – foi
apropriado só os custos do valor da hora (insumo) sem incorporação de encargos
sociais e complementares no ORSE.”
RESPOSTA 1.6: Em relação ao subitem 1.6 a), 1.6 b) e 1.6 c) – informamos
que foram realizados ajustes na planilha orçamentária contemplando os
apontamentos.
1.7)
QUANTIDADE DE MESES PARA DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE
ARQUEOLOGIA
“Outro esclarecimento conveniente está relacionado com o tempo que a equipe de
arqueologia deverá permanecer na obra para realizar todos os estudos, pois na planilha
sintética temos uma quantidade total de 03 meses e no cronograma físico financeiro há a
previsão de 04 meses de desenvolvimento das atividades.”
RESPOSTA 1.7: Foram previstos 3 meses de trabalho de arqueologia que
deverão ser divididos pelos quatro meses do cronograma.
QUESTIONAMENTO 2:
2) APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COM BASE NA CATEGORIA DE ENCARGOS
SOCIAIS DESONERADOS
“Este item tem a função de esclarecer que a (...) irá apresentar seus custos
associados aos encargos sociais na forma desonerada. O regime tributário da empresa
está vinculado ao diferenciado, com base no Simples Nacional e em seu enquadramento
junto aos preceitos da Lei n.º 12.546/2011, no qual estabelece que o valor
correspondente à Contribuição Previdenciária deverá ter como base de faturamento
bruto, ao invés da folha de pagamento.
Dessa forma, o valor total tenderá a se diferenciar dos valores apresentados na
planilha orçamentária cedida pelo órgão, já que seus custos foram concebidos com uso
dos encargos sociais onerados. Entretanto, adotamos os mesmos percentuais das taxas de
BDI apresentadas na planilha de composição disponibilizada, adotando as desoneradas.”
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RESPOSTA 2: A planilha orçamentária disponibilizada “Não Desonerada” é a mais
vantajosa para a administração publica. Cabe aos concorrentes a escolha ou
adequação de suas planilhas orçamentarias de acordo com o regime tributário
adotado. No entanto, é necessário observar que as planilhas referenciais fazem
distinção dos encargos sociais para composições Desoneradas e Não desoneradas,
a saber:
•

Encargos sociais desonerados:

86,61% para horista e 49,67% para

mensalista
•

Encargos sociais não desonerados:

115,54% para horista e 72,97% para

mensalista
Por isso há a distinção do BDI, conforme tabela a seguir:

QUESTIONAMENTO 3:
3) ESCLARECIMENTO ACERCA DE PARTES DO EDITAL
3.1) Apresentação de Certidões do CREA ou CAU
“Não conseguimos encontrar qualquer menção no edital sobre a necessidade da
concorrente apresentar as Certidões de Registro e Quitação das Pessoas Jurídicas e Físicas
que serão responsáveis pela obra, referente ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Estamos pedindo esclarecimento
porque essa certidão é comumente solicitada como parte de análise da qualificação
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técnica em processos semelhante de Licitação Pública Nacional. Dessa forma
perguntamos: não seria necessário apresentá-las?”
RESPOSTA 3.1: Informamos que no ato convocatório consta a exigência de
registros da empresa no item 4.3(a) (i) da Sessão 1 Instrução aos
Concorrente IAC:
Observado o disposto nos DDL, a comprovação relativa à qualificação e à
habilitação do Concorrente para executar o Contrato, deverá apresentar,
como parte de sua proposta e de forma satisfatória para o Contratante, a
documentação solicitada a seguir. As provas de regularidade deverão ser
apresentadas no original ou em cópias e valerão nos prazos que lhes são
próprios, inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 60 (sessenta)
dias, contados de sua expedição.
(a) Habilitação Jurídica:
(i) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso
de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
Quanto ao registro do Responsável Técnico consta no item 4.5 (g) da
Seção 2 Dados da Licitação DDL
Para o Responsável Técnico a qualificação far-se-á mediante comprovação
pela licitante de possuir no seu quadro permanente, na data de apresentação
da proposta ou que irá dispor quando da assinatura do contrato, profissional
de nível superior devidamente registrado no CREA ou CAU como responsável
técnico da mesma.
Informamos ainda, que na lei de licitações não existe a previsão da exigência
de Certidão de Quitação junto aos órgãos de classe mas, tão somente, para o
registro ou inscrição no conselho profissional visando garantir que se
contrate somente empresas ou profissionais aptos a executar o objeto
licitado, e o pagamento das contribuições junto às entidades profissionais,
neste caso específico, ao CREA ou CAU, não interfere na aptidão da futura
contratada.
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3.2) Apresentação do Plano de Trabalho
“A apresentação do item 26.2 do edital, referente a ANÁLISE PRELIMINAR E
DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO – E - ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS –
SEÇÃO 1 - INSTRUÇÕES AOS CONCORRENTES (IAC), fez-se entender que o Plano de
Trabalho deve ser entregue juntamente com a proposta para as devidas análises,
conforme transcrito abaixo.
Seção 01 INSTRUÇÕES AOS CONCORRENTES (IAC) – Item 26.3 – E –
ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
26.3 Caso uma Proposta não esteja substancialmente adequada aos
termos do Edital, inclusive o Plano de Trabalho apresentado, será
rejeitada pelo Contratante e não poderá tornar-se posteriormente
adequada, mediante correção do desvio ou ressalva que a tornou
inadequada.
Entretanto, a DECLARAÇÃO DE ENTREGA DO PLANO DE TRABALHO (Modelo 06,
pág. 39), que fora disponibilizada para compor o processo de análise, evidencia em seu
enunciado que o Plano de Trabalho deverá ser entre posteriormente, conforme segue:
MODELO 6 - DECLARAÇÃO DE ENTREGA DO PLANO DE TRABALHO
A __[indicar razão social/nome completo do Concorrente]__ declara
que entregará à__[inserir denominação do órgão encarregado das
Obras]__ do __[inserir nome do Contratante]__, até 15 (quinze) dias
após a assinatura do Contrato, o Plano de Trabalho, elaborado em
consonância com (i) o cronograma físico-financeiro das Obras e (ii)
os caminhos críticos [...]
Logo, o esclarecimento pedido é: temos que entregar o Plano de Trabalho junto
com a proposta ou 15 dias após a assinatura do contrato?”
RESPOSTA 3.2: O Plano de Trabalho deve ser entregue 15 dias após a
assinatura do contrato, conforme consta na DECLARAÇÃO DE ENTREGA DO
PLANO DE TRABALHO (MODELO 6).
3.3) Declaração vigente de registro do Contador no CRC
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No Trecho do edital de que trata da QUALIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO DOS
CONCORRENTES – (a) Habilitação Jurídica (página 10), a concorrente deverá apresentar
um relatório que comprove a solvência financeira da empresa atestada por um auditor
contábil ou contador, conforme segue:
SEÇÃO 1 - INSTRUÇÕES AOS CONCORRENTES (IAC)
A – GERAL – 4. QUALIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO DOS
CONCORRENTES
(iii) relatório de auditores ou de contadores devidamente registrados
no Conselho de Contabilidade, descrevendo a situação econômica e
financeira da Empresa relativamente ao último balanço; e
Em situações semelhantes de participação em Licitações Públicas Nacionais nos
fora solicitado uma Declaração de Registro do Contador no Conselho Regional de
Contabilidade, como forma de comprovar o exercício legal da profissão. Portanto, não
seria necessário exigir que está declaração faça parte do atual processo?

RESPOSTA 3.3: Não, pois não foi exigido no instrumento convocatório.

São Luís (MA), 14 de outubro de 2019
Elza Helena Serejo Braide
Membro da Comissão Especial de Licitação CEL/CPL
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