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/UGP do
PROGRAMA.
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 Nº 02

Empresa interessada em participar da LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL LPN 004/2019
cujo objeto encontra-se acima descrito, solicitou 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/SEMPE
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 RESPOSTA:

PEDIDO 1:
“Na composição apresentada (Plantio de Arbustos), em atendimento ao pedido de
esclarecimentos, formulado pela DUCOL*, verificamos que os custos referem-se a 1m de
plantio com mudas espaçadas a cada 3m. Para essa situação o valor proposto está adequado.
Ocorre que nos orçamentos dos Perímetros 1 e 2 a unidade do serviço em comento é “und” e
não “m”. Em se mantendo a situação atual haverá prejuízos para e empresa contratada.
A unidade do referido plantio deverá obrigatoriamente ser “m” e não “und” como consta nos
Orçamentos Perímetros 1 e 2.
Solicitamos portanto que sejam realizadas as alterações nos orçamentos revisados.”
RESPOSTA DA UGP 1:
Em referência aos pedidos de esclarecimentos relacionados ao item plantio de arbustos (7.2
e 9.2), entendemos pertinente a consideração apresentada e solicitamos a devida adequação à
empresa projetista. Assim sendo, enviamos em anexo os orçamentos revisados pela empresa
Hproj e aprovados pela SEMPE
Seguem as alterações necessárias para correção da documentação:
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Perímetro 01 fica revisado para o valor de R$ 7.534.203,28
Perímetro 02 fica revisado para o valor de R$ 15.780.147,85
Informações Complementares:
Item - 4.5 (b) -VOLUME MÉDIO ANUAL DE OBRAS
(b) Volume médio anual de Obras em, pelo menos, um dos últimos 5 (cinco) anos de R$
23.314.351,13 (vinte e três milhões trezentos e quatorze mil trezentos e cinquenta e um reais
e treze centavos).
Item 4.5 (e) PATRIMÔNIO LÍQUIDO E VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO
Patrimônio líquido igual ou superior R$ 2.331.435,11 (dois milhões trezentos e trinta e um mil
quatrocentos e trinta e cinco reais e onze centavos).
O Valor estimado da contratação é de R$ 23.314.351,13 (vinte e três milhões trezentos e
quatorze mil trezentos e cinquenta e um reais e treze centavos).
Item 16.1 Garantia da Proposta – R$ 700.984,00 (setecentos mil novecentos
e oitenta e quatro reais)
Solicitamos que a data de abertura seja alterada para o dia 14/02/2020
Atenciosamente,
ROBERTO DA SILVA SOUSA
Especialista em Águas e Saneamento - SEMPE
Assessor em Planejamento e Obras Civis – SEMPE/UGP/BID
São Luís (MA), 04 de fevereiro de 2020

Janilda Ismênia Junqueira Ayres Lopes
Membro da Comissão Especial de Licitação – CEL
Relatora
Emilene Gonçalves Oliveira
Membro da Comissão Especial de Licitação
Elza Helena Serejo Braide
Membro da Comissão Especial de Licitação
*Foi ocultada a identificação da empresa que solicitou os esclarecimentos com respaldo na clausula 9.1 do Edital.
“9.1 O Concorrente poderá solicitar esclarecimentos a respeito do Edital ao Contratante, desde que por escrito
(carta, fax, telegrama ou correio eletrônico) no prazo e no endereço indicados nos DDL. O Contratante
responderá, também por escrito, no prazo indicado nos DDL. Cópias da resposta do Contratante (incluindo uma
explicação sobre as perguntas, sem identificar a fonte), serão fornecidas a todos os interessados que retiraram ou
venham a retirar o Edital.”.
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