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

 

Camaçari, 31 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 

. 

6º - RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS DE PRETENSAS LICITANTES 

 

QUESTIONAMENTO 1: 

Uma empresa no regime contábil de LUCRO REAL poderá majorar os percentuais de 

referência do BDI (Anexo IV), relativos aos TRIBUTOS? 

A. onde o PIS passa de 0,65% para 1,65% e o COFINS passa de 3,00% para 7,60% ou essa 
demonstração poderá ser? 
 
Resposta:  Favor verificar a resposta anterior no Portal de Compras 

B. sobre o percentual do ISS, uma vez que alíquota de Camaçari é de 3%, poderá ser alterado de 5% 
para 3%? 

Resposta. A alíquota do ISS de Camaçari é de 5% conforme Lei Municipal n° 1039/2009 , entretanto, 
conforme previsto §5° , art. 125 do referida lei, a licitante poderá fazer as deduções legais dos itens de 
materiais de fornecimento conforme previsto no Código Tributário.  

 

Questionamento 02: 

Na página 15 do edital, cita que: 

A proposta de preços deverá ser composta de: 

• Planilha de Preços dos Serviços; 

• Cronograma Físico 1 Financeiro; 

• Composição do BDI; 

• Composição dos Encargos Sociais 

• Planilha de Detalhamento dos Serviços 

• Composição de Preços Unitários. 

 

A. A Planilha de serviços a que o edital se refere é o Anexo II do TR? 
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Resposta: Sim. 
 

B. Qual a referência máxima do edital para a composição do BDI? 
 
Resposta: O edital não define limite máximo. Os limites a serem observados são os 
estabelecidos  no Acórdão 2622/2013 

 

Nota de Orientação: 

Favor consultar a Lei Municipal n° 1039/2009 (Código Tributário de Camaçari)  

Art. 125. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. 

(...) 

§5° Na prestação de serviços a que se referem os subitens 7.02 e 7.05 da lista de Serviços, anexa a esta 
lei, a base de cálculo é o preço do serviço deduzido do preço dos materiais fornecidos pelo prestador 
do serviço, desde que aplicados e incorporados à obra, conforme disposto em regulamento. 

 
 
 
 
Antonio Sergio Moura de Sousa 
Presidente em exercício  


