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RESPOSTA A ESCLARECIMENTOS 

 
Respondendo questionamento de empresa interessada em participár da Tomada de Preços N.º 

006/2020 - COSEL/SEMOP, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para 

construção de 1.366 m² (Um mil, trezentos e sessenta e seis metros quadrados) de cobertura 

para abrigo de 124 (cento e vinte e quatro) licenciados que exercem comércio no largo da 

rotatória de Cajazeiras, conforme especificações e quantificações constantes do projeto básico, 

“anexo I” do edital. 

 

PERGUNTA 1: “No edital da referida licitação, vocês mencionam o Acórdão 2622/2013 do 

Tribunal de Contas da União. Nesse acórdão, no item 9.3.2.5 temos as seguintes 

recomendações: 

 

Prever, nos editais de licitação, a exigência para que as empresas licitantes optantes pelo 

Simples Nacional apresentem os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na 

composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a 

recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a 

composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas 

empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi,Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 

13, § 3º, da referida Lei Complementar. Essa comissão levará em consideração essa importante 

recomendação para o erário público?” 

 

RESPOSTA: O BDI pode ser informado em acordo aos percentuais a que a empresa estiver 

enquadrada e obrigada a pagar. Deve -se usar o modelo proposto entendendo o fator limitante 

somente ao valor máximo de 25%. 

 

 

PERGUNTA 2: “Na planilha - ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA - item 2.1, essa douta comissão 

indica a COMPOSIÇÃO 1 - Própria. Vocês podem apresentar para que tomemos como 

referência?” 

 

RESPOSTA: Informamos a planilha da composição, conforme solicitado: 
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COMPOSIÇÃO  BOX 

    

 
ITEM UND COEF PREÇO 

PREÇO 
TOTAL 

cotação 
metalon galvanizado 30x30 1,25mm 
(6m) 

m 34,04 R$ 9,51 R$ 323,66

cotação Cantoneira 1x1/8 (6m) m 68,08 R$ 5,79 R$ 394,29
cotação Chapa Preta 18 1.20 mm 2x1 m² 15,09 R$ 59,55 R$ 898,73
cotação Chapa Expandida 3mm 1/8 2x1 m m² 6,55 R$ 40,63 R$ 265,89

88251 
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

h 24    

88315 
SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

h 24    

12710 
PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL 
MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA 
DE AÇO GALVANIZADO Nº 22 

m² 4,15    
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