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Pedido de Esclarecimentos nº 1 

Pregão Eletrônico nº 29/2019 

Considerando questionamento recebido a respeito da licitação em referência: 

Questão 01: 

Segundo item 1.1 do Termo de Referência, página 24, a CONTRATADA entende que o valor máximo 
aceitado desta proposta será de R$ 195.359,98 (cento e noventa cinco mil, trezentos e cinquenta e nove 
reais e noventa e oito centavos), está correto? 

Questão 02: 

Segundo tem 7.1 do Termo de Referência, página 26, a CONTRATADA entende que o prazo de execução 
do contrato será de 40 (quarenta) dias corridos contados a partir da data de início da execução dos 
serviços definida na RTI, está correto? 

Questão 03: 

A CONTRATADA entende que não será necessária a execução dos serviços aos finais de semana, está 
correto? 

Questão 04: 

Poderiam fornecer os projetos da cobertura no formato pdf, conforme descrito no ANEXO IV - PLANTAS 
ARQUITETÔNICAS? 

Questão 05: 

Poderiam fornecer as planilhas para preenchimento no formato de Excel, conforme descrito nas páginas 
61 à 65 (V.2- CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, V.3 - PLANILHA DE PREÇOS E V.4 – COMPOSIÇÃO DO BDI 
DIFERENCIADO)? 

Questão 06: 

A empresa ORION TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA S/A é optante pela oneração sobre a folha salarial, 
neste caso para apresentação da Tabela III.3 – COMPOSIÇÃO DO BDI REFERENCIAL, página 58, poderá ser 
desconsiderada a alíquota referente ao CPRB? 
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O Coren-SP esclarece que: 

Questão 01: 

Sim, está correto. 

Questão 02: 

Sim, está correto. 

Questão 03: 

Será necessário, conforme item 7.4 do Anexo I. 

Questão 04: 

Os arquivos encontram-se no site do Coren-SP, no link: https://portal.coren-sp.gov.br/licitacoes/pregao-
eletronico-no-29-2019/ 

Questão 05: 

Os arquivos encontram-se no site do Coren-SP, no link: https://portal.coren-sp.gov.br/licitacoes/pregao-
eletronico-no-29-2019/ 

Questão 06: 

Dos Componentes do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas): 

Os itens considerados no cálculo do BDI estão contemplados nas tabelas do Acórdão 2.622/2013, e 
também podem ser verificados no Art. 9º do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, que estabelece 
regras e critérios para a elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, 
contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, sendo: 

I - taxa de rateio da administração central; 

II - percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza direta e 
personalística que oneram o contratado; 

III - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e 

IV - taxa de lucro. 

De acordo com o Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário, a Contribuição Previdenciária sobre a Receita 
Bruta (CPRB), foi criada pela União para desonerar a folha de salários de diversas atividades econômicas 
em substituição à contribuição previdenciária sobre a folha de pagamentos. 
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Da Desoneração da folha de pagamento: 

A partir de 2011, as empresas passaram a ser contempladas com a política nacional de desoneração da 
folha de salários, substituindo a Contribuição Patronal Previdenciária (CPP) referente aos 20% (vinte por 
cento) sobre a folha, por uma contribuição de inicialmente 1,50% ou 2,50%, que posteriormente baixou 
para 1,00% ou 2,00% sobre a receita bruta, conforme segmento da empresa. Em 13 de novembro de 
2014, foi criada a Lei n° 13.043 tornando permanente a desoneração da folha. 

A lei 13.161/2015, de 31 de agosto de 2015, com vigência a partir de 1º de dezembro de 2015, alterou a 
alíquota incidente sobre a receita bruta das empresas, no caso da construção civil, de 2,00% para 4,50%, 
para preços desonerados. Com essa lei, a desoneração passou a ser facultativa, sendo opção da empresa 
escolher entre a contribuição sobre a receita bruta (CPRB) ou contribuir sobre a folha salarial, optando em 
cada obra de construção civil por uma das duas contribuições. 

No caso em tela, como a licitante é optante pela oneração sobre a folha de pagamento, como o BDI é uma 
ferramenta que ajuda a compor os preços de venda adequado levando em consideração os custos 
indiretos (os não relacionados a materiais, mão-de-obra, etc), neste caso não há aplicabilidade da 
referente alíquota de CPRB, a mesma poderá ser desconsiderada, pois a licitante utiliza a Contribuição 
Patronal Previdenciária (CPP) de 20% sobre a folha de pagamentos, ou seja, não incidindo sobre o 
faturamento da obra. 

 

São Paulo, 11 de Dezembro de 2019. 

 

 

Vinícius Pereira Souza 

Pregoeiro 


