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Ref. Proc. SEMAD-230.1221/2014 

MANIFESTAÇÃO ACERCA DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE CERTAME LICITATÓRIO 

CONCORRÊNCIA 001/2017 CPL/PMSL 

 

 Respostas ao Pedido de Esclarecimento interposto pela empresa CONSULPLAN 

CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA 

 

Segue abaixo o pedido de esclarecimento da empresa CONSULPLAN 

CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA aos seguintes termos do 

Edital: 

 

- “Versa o instrumento convocatório que:  

12. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  

Os serviços deverão ser totalmente executados e concluídos dentro do prazo estabelecidos em 

instrumento contratual, contados a partir da assinatura do mesmo.  

 Após realizar detida análise no referido edital, não encontramos o prazo para execução do 

objeto. Pergunta-se, qual o prazo máximo para a execução do referido objeto?” 

  

Resposta – O prazo de execução é de 1 ano, considerando as etapas de divulgação de edital de 

abertura do certame/inscrição/isenções solicitadas  c/recursos/provas/recurso/resultado, 

contatos a partir da assinatura do contrato. 

 

- “Constatamos que o edital possui dois valores distintos como sendo o máximo referencial, no 

item 3.2 (pág. 3), consta o seguinte:  

3.2. O valor máximo para execução dos serviços objeto desta licitação é de R$ 323.000,00 

(trezentos e vinte e três mil reais).  

Já no item 13 do termo de referência (pág. 53): 

 

13. VALOR ESTIMADO E FORMA DE PAGAMENTO:  
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O valor máximo estimado a ser disponibilizado pelo Município de São Luís para pagamento dos 

serviços a serem contratados, totaliza a importância de R$ 322.377,70 (trezentos e vinte e dois 

mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta centavos), valor este que se configura no teto 

orçamentário previsto, podendo sofrer reduções com base nas propostas de preços ofertadas 

no Certame Licitatório. 

 

Qual valor máximo é o correto?”  

 

Resposta – O valor correto é de R$ 322.377,70 (trezentos e vinte e dois mil, trezentos e 

setenta e sete reais e setenta centavos). 

 

-“No item 13.2.7 e 13.2.8 (pág. 14), há orientações com relação aos excedentes: 

13.2.7. Para orientação no cálculo do custo, estima-se uma participação de aproximadamente 

3000 (três) candidatos, sendo 1000 (mil) candidatos para Direito, 1.000 (mil) candidatos para 

Psicologia e 1.000 (mil) candidatos para Assistência Social, com os valores das taxas de 

inscrições de R$ 80,00 (oitenta).  

13.2.8. Quadro indicativo de progressão proporcional e gradual do valor do contrato 

ocorrendo inscrições acima da previsão do item anterior, identificando as margens de variação 

em relação a numero de inscritos superior ao previsto inicialmente pelo contrato, em valor de 

50% (cinquenta por cento) da inscrição. 

O edital não traz nenhum modelo de proposta de preços, além de não trazer a referida tabela 

de progressão proporcional. Podemos entender que para cada candidato excedente será pago 

a Contratada 50% do valor das inscrições? 

  

- Resposta: O valor por inscrito excedente corresponde ao valor de 50% do valor da inscrição 

por candidato, conforme disposto no item 13.2.8 do Edital. 

 

Por fim, entendemos que todos os questionamentos foram devidamente 

respondidos e informamos que nos colocamos à disposição para o que for necessário.  
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São Luís, 15 de março de 2017. 

 

 

Régis Gondim Peixoto 
Coordenador de Contratos - COCT 

OAB/MA n.º 9357-A 
SEMAD/PMSL 

 


