
 
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
Comissão Permanente de Licitação – COMPEL/Obras 

 

Camaçari, 30 de janeiro de 2019 

 

CONCORRÊNCIA nº 032/2019 

OBJETO: : Contratação de empresa especializada em serviços técnicos na área de engenharia para 
execução de relatórios de vistorias, relatórios socioeconômicos, levantamento de serviços e 
elaboração de orçamentos de reforma para intervenções de melhorias em unidades 
habitacionais precárias no município de Camaçari, BA 

. 

4º - RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS DE PRETENSAS LICITANTES 

Os citados questionamentos foram encaminhados à Secretaria de Origem para conhecimento, análise 
e emissão de respostas. 

 

QUESTIONAMENTO 1: 

Considerando que somos uma empresa de LUCRO REAL ao invés de LUCRO PRESUMIDO, poderemos 
alterar os percentuais de TRIBUTOS, com consequente aumento do valor total do BDI? Pois, de acordo 
com o formato para EMPRESA DE LUCRO REAL, no cálculo de TRIBUTOS do BDI, o PIS passa de: 

 => 0,65% para 1,65% e o COFINS passa de 3,00% para 7,60%. 

 

RESPOSTA: 

Conforme o Edita! da presente licitação no subitem 8.2.1, letra e), detalha como deverá ser 
apresentado o BDI, vejamos: 

e) A Composição detalhada do BDI (Bonificação de Despesas Indiretas) impressa e no 
formato .xls em meio digital (CDr/DVD), elaborada de acordo com os parâmetros 
estabelecidos no Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União, considerando o tipo 
de obra como construção de edifícios, com arredondamento de 02 (duas) casas decimais. O 
valor do BDI deverá estar de acordo com os valores mínimos e máximos estabelecidos no 
referido Acórdão. A composição deverá seguir, também, determinação da Lei Federal n° 
13.161 de 31 de agosto de 2015. 

 

Os valores dos tributos PIS e COFINS deverão ser informado de acordo com o regime de tributação 
corrente da empresa. Quando os valores adotados levarem o valor do BDI para fora dos limites 
estabelecidos no Acórdão 2622/2013 para o tipo de obra em questão, atentar para que os itens que o 
compõe estejam dentro dos limites, conforme determina o item 9.2.1 do referido Acórdão. 

 

QUESTIONAMENTO 2: 

Complementando o pedido anterior, também peço esclarecimento sobre qual será o percentual 
máximo de encargos que poderá ser adotado dentro da composição dos mesmos, visto que não há 
esta informação ou modelo no edital. 
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RESPOSTA: 

O valor dos encargos sociais variam de acordo com as características da empresa como também da 
opção adotada quanto à desoneração da folha de pagamento. Logo, recomenda-se utilizar a 
composição de encargos disponível  no site da CEF e promover as adequações necessárias quanto 
preenchimento dos valores. 

 
 
Antonio Sergio Moura de Sousa 
Presidente em exercício  


