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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220.0029767/2018
RDC PRESENCIAL N.º 001/2018/CPL/PMSL
OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia para elaboração de
projetos básicos, projetos executivos e execução da Urbanização e Obras de Engenharia nos
bairros do Jacaraty, Recanto dos Vinhais e Cohafuma, oriundas do Contrato de Repasse de nº
0352639-43, firmado entre a Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação e a Caixa
Econômica Federal.
RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
1. O prazo para execução das obras do presente objeto é o mesmo prazo de vigência do
Contrato que é de 12 (doze) meses, conforme consta no item 12.1 do Edital?
RESPOSTA: Não. O prazo de execução do objeto é de 210 (duzentos e dez) dias
2. O item 7.3.3 do Edital exige a apresentação da Planilha de Quantitativos e Preços. Como
formular a Planilha de Quantitativos e Preços apenas com o projeto conceitual uma vez que
ainda não dispomos ainda de projetos executivos? Como devemos proceder???
RESPOSTA: A empresa deve fazer a proposta na forma do Anexo III do Edital. Aliás, a
empresa deverá planejar o empreendimento desde o projeto até a sua execução, haja vista
que a contratação seguirá o regime de contratação integrada, conforme é previsto na Lei nº
12.462, de 4 de agosto de 2011.
3. O item 1.1.2 do edital menciona que os orçamentos constam em anexo. Não localizamos
para download. Onde encontrar? Existe esses orçamento base???
RESPOSTA: O orçamento a que alude o edital é o que está consignado no item 1.1.2. do
edital é o item 17 do Anexo IX.
4. SOBRE A PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 01)
4.1. Item 7.3.3 - "Planilha Orçamentária" :
Consta nos anexos uma planilha global das áreas que sofrerão intervenção, porém sem
serviços ou quantidades específicas.

PERGUNTA: Esta é a planilha orçamentária que deverá ser enviada juntamente com a Carta
Proposta ?
RESPOSTA: O orçamento a que alude o edital é o que está consignado no item 1.1.2. do
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edital é o item 17 do Anexo IX. A empresa deverá apresentar a proposta na forma do Anexo
III.
4.2. Item 7.3.4 - "Composição de Custo Unitário" :

Consta no processo uma única composição no valor de R$ 4.491,13 a qual trata-se de
serviços de pavimentação e drenagem superficial, porém sem quantidades específicas.
PERGUNTA: Uma vez que não há quantidades a serem correlacionadas ao preço da
composição, deveremos envia-la na Proposta de preços?
RESPOSTA: Sim.
4.3. Item 7.3.5 - "Composição de BDI e Encargos Sociais":
O Edital recomenda que, o BDI enviado pela Licitante "Não deverá ultrapassar o estipulado na

Planilha orçamentária".
Porém não há no Edital nem nos respectivos anexos tal percentual.
PERGUNTA: Existe um Percental de BDI e Encargos Sociais determinado pela Administração
para este processo?
RESPOSTA: O BDI deverá ser designado pela empresa.
4.4. ATESTADOS
Entendemos que as exigências técnicas e operacionais solicitadas no Edital ficaram muito
vagas, não específica. Uma vez que não há só serviços de pavimentação e bloquete, mas
vários serviços de natureza civil e estrutural que requerem experiência da parte da empresa
executora.
A qualificação técnica a ser exigida será a que está designada no Edital.
5. SOBRE A DOCUMENTAÇÃO (ENVELOPE Nº 02)
5.1. A licitante deverá apresentar Garantia?
RESPOSTA: Só para fins de celebração do contrato.
6. A empresa deverá ou não apresentar os seguintes elementos:
7.3.3. Planilhas de Quantidades e Preços preenchidas e assinadas, em papel e meio
digital (CD ROM OU PEN DRIVE), cujos itens, discriminações, unidades de medição
e quantidades não poderão ser alterados pela licitante, exceto quando devidamente
estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS pela COMISSÃO DE
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LICITAÇÃO;
RESPOSTA: Sim. O orçamento a que alude o edital é o que está consignado no item 1.1.2.
do edital é o item 17 do Anexo IX. A empresa deverá apresentar a proposta na forma do
Anexo III.
7.3.4. Composição do Custo Unitário dos serviços integrantes do Quadro de Quantidades e
Preços.
RESPOSTA: Sim, somente dos serviços de pavimentação e drenagem superficial.
7.3.5. Composições analíticas das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI)
que não deverá ultrapassar o percentual estipulado na Planilha de Serviços e Preços e das
Taxas de Encargos Sociais, incidentes para os serviços previstos na Planilha de Serviços e
Preços, discriminando todas as parcelas que o compõem;
RESPOSTA: O BDI será definido pela empresa, de acordo com sua expertise. Dos BDI´s
informados, a empresa apresentara a composição destes.
7.3.6. Cronograma Físico Financeiro dos serviços.
RESPOSTA: Sim, definido pela empresa e desde que não ultrapasse o prazo máximo de
execução dos serviços.
São Luís (MA), 08 de fevereiro de 2018.

ANDROS RENQUEL MELO GRACIANO DE ALMEIDA
Membro Relator
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