PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REFERÊNCIA: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 360-0102068/2019
LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL (LPN) Nº 004/2019
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 em Engenharia para “Requalificação da
Área do Terminal Rodoviário da Avenida Vitorino Freire e Entorno”, pertencente ao
Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís /MA.
ASSUNTO: RESPOSTA DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AO EDITAL

No dia 24 de janeiro do corrente ano, empresa interessada em participar da LICITAÇÃO
PÚBLICA NACIONAL LPN 004/2019 cujo objeto encontra-se acima descrito, solicitou
tempestivamente esclarecimentos de ordem técnica relacionados ao Edital, tendo sidos os
mesmos submetidos, imediatamente, à análise e manifestação dos técnicos competentes
da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), vinculada à Secretaria Municipal de
Projetos Especiais
Consubstanciada na manifestação técnica de profissional da UGP, a Comissão Especial
de Licitação-CEL leva a conhecimento público as respostas e os questionamentos
transcritos, conforme abaixo:
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E RESPOSTAS:

PEDIDO 1:
“... Item 1 – Verba de Projetos de Trabalho Técnico Social
Para determinação do valor estimado para contratação constante do item 4.5 (e) das DDL
cujo valor é R$ 22.656.434,60 (Vinte e dois milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil,
quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos) foram comtempladas apenas os
custos constantes dos orçamentos dos perímetros 1 e 2 do projeto, a saber:
Perímetro 1 – R$ 6.883.328,83.
Perímetro 2 – R$ 15.733.105,80.
Ocorre que para completa prestação dos serviços consta nos documentos da Licitação no
caderno 03. PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS o valor de R$
532.618,38 (Quinhentos e trinta dois mil, seiscentos e dezoito reais e trinta e oito centavos)
não contemplados na composição do valor previsto para contratação.
Será necessário, portanto a inclusão do custo previsto para a implantação do PTTS
acrescido do BDI estabelecido no orçamento referencial, modificando assim o valor do
Edital bem como das exigências editalícias relativas ao valor alterado.”
RESPOSTA DA UGP 1:
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“ Quanto ao item 1 foram revisados os orçamentos realizando ajustes resultando nos
seguintes valores corrigidos:
Perímetro 1 – R$ 7.527.606,42
Perímetro 2 – R$ 15.7333.105,80
Alterando assim o valor estimado da contratação para R$ 23.260.712,22 (vinte e três
milhões duzentos e sessenta mil e setecentos e doze reais e vinte e dois centavos)”.
PEDIDO 2:
“Item 2 – Custos de serviços com base CAEMA
Quando da análise dos custos previstos para plantio de arbustos constates do item
Paisagismo do Orçamento do Perímetro 1, identificamos o valor de R$ 14,47 para a
realização dos serviços onde obrigatoriamente deverão ser contemplados o fornecimento
de mudas e os custos do plantio.
Ocorre que por não termos acesso ao banco de dados da CAEMA, de onde foram obtidos
os valores em comento, acreditamos que o valor previsto contempla, somente, o serviço de
plantio.
Para melhor esclarecer essa questão solicitamos que sejam disponibilizadas as
composições de custo unitário dos itens em assunto.”.
RESPOSTA DA UGP 2:
” Quanto ao referente item segue composição de custo conforme solicitado:

Por tudo quanto o exposto, tendo em vista os ajustes implementados na planilha
orçamentária, recomendo a prorrogação do prazo para abertura de propostas da LPN nº
004/2019 para o dia 10/02/2020”.
São Luís (MA), 29 de janeiro de 2020

Janilda Ismênia Junqueira Ayres Lopes
Membro da Comissão Especial de Licitação – CEL
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Emilene Gonçalves Oliveira
Membro da Comissão Especial de Licitação

Elza Helena Serejo Braide
Membro da Comissão Especial de Licitação

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

