
 

 

Camaçari, 07 de abril  de 2021.   

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001/2021  
 

 
Objeto é: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de macrodrenagem, localizado 

no Bairro Jardim Limoeiro, no Município de Camaçari/Ba. 
 
 

Complementação da resposta 

Continuação ao Esclarecimento - 2º  
 

MLR ENGENHARIA 
 

 
QUESTIONAMENTO: 
 
Pergunta 01 
 
No edital da referida licitação, vocês mencionam o Acórdão 2622/2013 do Tribunal de 
Contas da União. 
Nesse acórdão, no item 9.3.2.5 temos as seguintes recomendações: 
 
Prever, nos editais de licitação, a exigência para que as empresas licitantes optantes pelo 
Simples Nacional apresentem os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na 
composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está 
obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como 
que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que 
essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi,Senai, Sebrae etc.), conforme 
dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar; 

 

Essa comissão levará em consideração essa importante recomendação para o erário 
público? 

 

Complemento da resposta à pergunta 01: 

 

A comissão de licitação procederá seu julgamento quanto ao exigido para a composição do BDI em 

alinhamento com o que fora solicitado no projeto básico, logo seguindo o que estabelece o Acórdão 

2622/2013. O regime de tratamento diferenciado a que fazem jus as Microempresas (ME) e 

Empresas de Pequeno Porte (EPP), amparadas pela Lei Complementar 123/2006, deverá ser 

cumprido. Diferente do afirmado no questionamento, esta ação não promove qualquer prejuízo ao 

erário. 

 

 

 



Pergunta 02 

 
Ao analisar a planilha/composições, notei que a planilha apresenta valores diferentes para 
itens iguais (por conta da utilização das bases de dados orse e sinapi). 
Exemplo: na composição 5.2.6 é apresentada uma composição onde consta: 

 

Composição 
Auxiliar 

 10549  ORSE 
Encargos Complementares 
- Servente 

Provisórios h 0,1400000 2,89 0,40 

 
Composição 
Auxiliar 

 10550  ORSE 
Encargos Complementares 
- Pedreiro 

Provisórios h 0,0200000 2,78 0,05 

 

Insumo  00004750  SINAPI PEDREIRO Mão de Obra H 0,0200000 17,63 0,35 

 

Insumo  00006111  SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,1400000 10,40 1,45 

E em todas as outras que apresentam a seguinte composição: 
 

Composição 
Auxiliar 

 88309  SINAPI 
PEDREIRO COM 
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - 
SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 8,0000000 24,45 195,60 

 
Isso representa um erro e caso fosse um licitante com certeza seria eliminado, desta forma 
pergunto: 
 

Qual devemos usar? 

 

 

Complemento da resposta à pergunta 02: 

 

A afirmação suscitada no questionamento não prospera. Os itens apontados na composição de 

preço como semelhantes são, na verdade, distintos entre si: O insumo Pedreiro com encargos 

complementares (SINAPI 88309) é diferente de do insumo Pedreiro (SINAPI 4750), e, por sua 

vez, são diferentes de Encargos Complementares - Pedreiro (ORSE 10550). Lembramos que as 

composições de preços unitários exigidas no processo licitatório deverão ser elaboradas por 

profissional habilitado, que deverá atentar para os encargos sociais e trabalhistas correspondentes 

à sua empresa, em conformidade com o exigido no item 8.3 do Edital. 

 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Antonio Sergio Moura de Sousa 
Presidente em exercício  
 


