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EDITAL DE CONCORRÊNCIA: 004/2019  

REFERÊNCIA: PROCESSO SEMOP N.º 1029/2019 

 

 

1. ANEXOS 02, 03, 04 e 05 – PLANILHA DE PREÇOS. 

Nota-se que em alguns itens das planilhas orçamentárias existem preços 

unitários distintos para o mesmo insumo de material. Por exemplo, no item “31.C” 

da aba “Manutenção” consta na composição do item o material 

“ARANDELA/BALIZADOR SOBRE O PISO PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA, 

EQUIPADO COM LÂMPADA LED DE 20 ATÉ 50W” com preço unitário de  

R$ 500,00, entretanto, o mesmo material está presente no item “12” na aba 

“Obras” com preço de R$ 1.699,00.  

Percebe-se, ainda, equívocos de mesmo teor nos itens: “34.C” na aba 

“Manutenção” onde o material “VISEIRA/LIMITADOR DE FEIXE PARA 

PROJETORES E MINIPROJETORES DE ILUMINAÇÃO CÊNICA” com preço 

unitário R$ 267,74, contudo, este mesmo insumo presente no item “15.C” na aba 

“Obras” apresenta valor unitário R$ 189,53. 

Em nosso entendimento os pontos observados acima são passíveis de 

correção visto que um material tecnicamente idêntico não deve possuir preço 

distinto.  

Oportuno ser evidenciado, que a incongruência aqui evidenciada 

impossibilita a escorreita elaboração da planilha orçamentária por parte das 

empresas interessadas, bem como aufere tamanha insegurança jurídica a 

Administração, tendo em vista que, por óbvio, não serão apresentadas as 

melhores propostas ao ente contratante.  

Entendemos também que o preço de referência dos itens onde essas 

divergências foram encontradas estão equivocados e devem ser modificados. 

Uma vez corrigidos os equívocos apontados, o valor global será modificado, 
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sendo necessária a retificação do mesmo com uma nova publicação da Planilha 

de Preço.  

Resposta: Ver Errata 03 

 

2. ANEXO 1 – ITEM 17  

O Anexo 1 informa que será exigido de todos os licitantes na apresentação 

da proposta de preços o demonstrativo detalhado da composição do percentual 

adotado para o item "BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – BDI”, 

acompanhada do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – 

DACON. 

Entendemos, contudo, que através da Instrução Normativa RFB 

1.441/2014 foi extinto o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais 

(Dacon) relativo a fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2014.  

Ato contínuo, extinta a DACON a Receita Federal criou uma nova 

obrigação acessória chamada EFD Contribuições.  

Neste sentido, entendemos que a apresentação do “EFD Contribuições” 

atendente à obrigatoriedade imposta para este item.  

Nosso entendimento está correto? 

Resposta: Sim entendimento correto. 


