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Camaçari, 28 de outubro de 2019.   

OBJETO:  

RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS  

Questionamento 01 

Empresa: MAGMA 

 

Contratação de empresa de arquitetura e engenharia para prestação de serviços de 

consultoria especializada na elaboração de estudos, projetos básicos, projetos executivos 

e prestação de serviços técnicos especializados correlatos, nas áreas de infraestrutura, 

intervenções urbanísticas e edificações institucionais, no município de Camaçari, BA. 

Questionamento 1: 
Ao se verificar os insumos constantes na Planilha de "Composições Analíticas com Preço 
Unitário" percebe-se que foram adotados valores (preços unitários) extraídos das Planilhas do 
SINAPI referente ao Estado da Bahia, data base de fevereiro de 2019 - desonerados e um BDI 
de 21,11% (sem inclusão da alíquota de CPRB). 
  
No entanto, a "Engenharia Consultiva", atividade primordial do presente objeto contratual, tem um 
CNAE enquadrado na divisão 71, grupo 71.1, classe 71.12-0 [Serviços de Engenharia], portanto 
não contemplado nas atividades passíveis de desoneração, de acordo com o que estabelece 
explicitamente a Lei nº 12.546/2011, com alterações da Lei 13.670/2018 que limitam o 
enquadramento na área de Engenharia às empresas com CNAE 2.0 nos grupos 412, 432, 433 e 
439, a saber: 
- CNAE 2.0 
   *412 (Construção de Edifícios) 
   *432 (Instalações Elétricas, Hidráulicas e outras Instalações em Construções) 
   *433 (Obras de Acabamento) 
   *439 (Outros Serviços Especializados para Construção) 
  
Ademais, os percentuais utilizados no orçamento para as rubricas de PIS/COFINS condicionam a 
participação apenas de empresas com opção de "lucro presumido", afastando a possibilidade das 
empresas optantes pelo "lucro real" se ajustarem a um orçamento de antemão desequilibrado 
econômico-financeiramente. Os percentuais adotados para PIS/COFINS não se adéquam às 
potenciais licitantes que aderem ao "lucro real". 
  
Pergunta 1: Levando em conta que o orçamento do Edital "desonera" de maneira inadequada à 
atividade pretendida bem com o utiliza percentuais não suficientes de PIS/COFINS para o 
universo de potenciais licitantes, há procedência em corrigir o orçamento de maneira a abraçar as 
empresas de "engenharia consultiva" e as empresas optantes por "lucro real" que estão à 
margem do equilíbrio do orçamento ora em vigor? 
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Resposta: O orçamento não terá alteração. 
 
Pergunta 2: Caso não seja este o entendimento, quais procedimentos serão adotados por este 
Contratante para garantir as diferenças resultantes da "desoneração" e dos recolhimentos de 
PIS/COFINS além dos valores admitidos, tudo com objetivo de garantir o equilíbrio contratual 
conforme legislação? 
 
Resposta: As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e 
COFINS deverão apresentem demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando 
que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI que correspondam à média 
dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos. 
 
Pergunta 3: Ainda, as inconsistências na planilha orçamentária serão corrigidas? (Utilização de 
preços desonerados com alíquotas de BDI com a inclusão da CPRB [inadequado para serviços 
de Engenharia Consultiva]  ou a utilização de preços não desonerados com a alíquota de BDI 
sem a CPRB). 
 
Resposta: É necessário que a empresa apresenta a composição com os elementos necessários 
que caracterizam as despesas indiretas de modo a permitir a aferição dos percentuais utilizados 
como base para a estipulação da taxa total e a comparação dos preços apresentados pelas 
licitantes.  
  
Questionamento 2: 
Ainda, ao se considerar a data base do orçamento (fevereiro de 2019) e o item 14.12 do Edital 
que versa sobre o reajustamento das propostas, percebe-se um lapso temporal de 8 (oito) meses 
de defasagem de preços, visto que no reajustamento contratual está referida a data de 
apresentação das propostas como parâmetro inicial. 
 
Resposta: Descordamos do questionamento. 
  
Pergunta 4: A proposta de preços deverão ser atualizadas de fevereiro de 2019 para outubro de 
2019 (data da proposta) para que não haja desequilíbrio de preços em virtude do lapso temporal 
de 8 meses de prazo? 
 
Resposta: Descordamos do questionamento. 
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