
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – COSEL 

  
 

Questionamento 09/2021 

Licitação: Tomada de Preços n.º 001/2021 - SEMOP 

PROCESSO : Nº 64790/2021 

OBJETO : Construção de 1.125 (um mil cento e vinte e cinco) gavetas funerárias nos Cemitério 
Municipal de Plataforma de Salvador, 

 
A Comissão Setorial de Licitação da SEMOP responde a questionamento formulado por empresa 
interessada em participar da licitação em epígrafe: 
 
 
QUESTIONAMENTO: 
 
“Solicitar esclarecimentos referente a planilha orçamentária da Tomada de Preços 001/2021, cujo 
objeto é Contratação de pessoa jurídica para construção de 1.125 (um mil cento e vinte e cinco) 
gavetas funerárias nos Cemitério Municipal de Plataforma de Salvador. 
 
Fatos 1: 
 
Observamos que na planilha orçamentária apresentam alguns itens com valores unitários com 
desoneração e sem desoneração, exemplo: 
 
• Itens considerados “ não desonerados”: 
 
1.1 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - R$ 
16.117,71 – Não desonerado; 
 
2.1 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 - R$ 2,91      - 
Não Desonerado. 
 
• Itens considerados “desonerados”: 
 
1.2 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - R$ 4.463,88 
- Desonerado; 
 
1.3 - VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE - R$ 19,31 - Desonerado; 
 
2.2 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 - R$ 41,34 - Desonerado; 
 
2.3 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 - R$ 621,47- Desonerado. 
 
O modelo de formação do BDI apresentado do edital consta no Item 8 INSS (CPRB) o valor 0,00%, 
ou seja, considerado ‘Não Desonerado”. 
 
Perguntamos: 
A planilha orçamentária sofrerá ajuste para todos os itens sejam considerados DESONERADOS. 
 
 
 



Fato 2: 
 
A data base dos preços SINAPI considerados na planilha orçamentária foi de nov/2020, porém na 
planilha descreve a data base do orçamento dez/2020. 
 
Perguntamos: 
 
A empresa licitante deve considerar o orçamento com base de novembro de 2020? Ou o órgão irá 
fazer orçamento atualizado para a data base descrita na planilha orçamentária. 
 
 
RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS: 
 
A Assessoria de Planejamento respondeu aos questionamentos: 
 
RESPOSTA – FATO 1: 
Destacamos que na elaboração da planilha orçamentária foi utilizada a desoneração nos encargos 
sociais e que o BDI apresentado no edital é um modelo. A empresa deve preenchê-lo de acordo com 
a sua realidade, entretanto o valor de 25% é o máximo que pode ser aplicado. Destacamos ainda 
que atendendo ao disposto nos § 1o e 2º do Art. 7º da Lei 8666, foram fornecidos todos os projetos, 
peças gráficas e planilhas necessárias para a formação de preços por parte dos licitantes. 
 

 
RESPOSTA – FATO 2: 
A data base utilizada na planilha foi de novembro de 2020, pois foi a mais atual disponibilizada quando 
da confecção do projeto básico. Entretanto, a nota da planilha onde informa o mês de referência (data 
base) constou como se fosse dezembro/2020, o que caracteriza um erro formal. 
 
 
 
Tiago Garcez dos Reis 
Presidente da COSEL/SEMOP 

 


