ESTADO DO MARANHÃO
GOVERNADORIA
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CCL
ESCLARECIMENTO 003/2016
REF.: CONCORRÊNCIA Nº 022/2016 – CCL/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 142742/2016
Considerando o pedido de esclarecimento formulado pela empresa VALE DO
PARAÍBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS, o Membro-Relator esclarece, nos
termos do item 20.6 do Edital, o que segue.
A empresa citada acima protocolou pedido de esclarecimento, na data de 08 de
novembro, acerca do valor total do orçamento dos serviços constante na planilha
orçamentária da concorrência 022/2016.
O pedido de esclarecimento foi enviado por esta Comissão Central, via email, à
Comissão Setorial de Licitação da CAEMA, para que procedesse às devidas explicações aos
questionamentos realizados pelo licitante.
Em resposta, a CAEMA manifestou-se nos termos seguintes:
1. QUESTIONAMENTO
1.1 Solicitamos esclarecimento sobre o valor total do orçamento de serviços, onde o mesmo,
referente a soma do item 01 (CANTEIRO DE OBRAS) e o item 02 (ADMINISTRAÇÃO
LOCAL), totalizam R$ 636.062,65. O valor da planilha com a glosa de R$ 636.062,65 ,
deve resultar em R$ 11.018.091,07, no entanto foi informado pela comissão o valor de R$
10.842.665,00.
1.2 Gostaria de saber se houve redução de mais algum item da planilha que justifique o valor
apresentado.
RESPOSTA
1.1 A planilha orçamentária inicialmente enviada à CCL para licitação foi aceite pela
CEF/GIGOV com o valor de R$ 11.654.153,72. Porém, fora constatado pela licitante Vale
do Paraíba, em email enviado à CCL/MA, datado de 04/10/2016 (anexo), a duplicidade nos
itens 01 – CANTEIRO DE OBRAS e 02 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL, parte integrante
desta planilha orçamentária, na linha D28 (TOTAL DO ORÇAMENTO DE SERVIÇOS
SEM BDI) e na linha D31 (TOTAL DO ORÇAMENTO DE SERVIÇOS), onerando o
orçamento em R$ 636.062,65.
Ao ser totalizado o orçamento de serviços, foram somados os itens 01 ao 19 e incluso
novamente esses valores sem BDI no total dos serviços, desconsiderando que os mesmos
deveriam constar com BDI de 27,58%. Entretanto, já que o valor total apresentado no
resumo está sem os respectivos BDI’s de serviços, o correto é que sejam inclusos ao
somatório de 01 a 19 e aplicado o BDI de 27,58% no valor do orçamento com BDI. Para
melhor entendimento, o item 01 – canteiro de obras, seu preço sem o BDI de serviços
(27,58%) é de R$ 248.912,80 e com BDI R$ 317.562,00; o item 02 – ADMINISTRAÇÃO
LOCAL, seu preço sem o BDI de serviços é de R$ 387.149,85 e com o respectivo BDI é R$
493.925,78.
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Portanto, concordo com o valor final apresentado como resultado da planilha orçamentária
pela licitante Vale do Paraíba, em que o orçamento deve totalizar R$ 11.018.091,07.
1.2 Não, não houve redução nos serviços, pois esta Licitação se trata de saldo contratual.
2. QUESTIONAMENTO
Solicitamos também a nova planilha orçamentária em arquivo digital.
RESPOSTA
Já fora enviado à PRL-CAEMA para que fosse emitido à CCL/MA via em meio digital e
impresso as alterações elaboradas na planilha orçamentária, cronograma Físico/Financeiro e
curva ABC – SERVIÇOS E MATERIAIS em 05/10/2016.
Dê-se publicidade, com a devida publicação dos esclarecimentos na imprensa
oficial e no site deste órgão.
São Luís, 17 de novembro de 2016.

Breno Pitman Berniz
Membro-Relator
Mat. 2466746

