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LICITAÇÃO Nº 05/2019 – SEINFRA 
TOMADA DE PREÇO SEINFRA Nº 002/2019 

 
PROCESSO Nº PR-SEINFRA 595/2018 TIPO DE LICITAÇÃO: Técnica e Preço 

OBJETO:  

Contratação de Pessoa Jurídica Especializada, para Execução de Trabalho Social do 
empreendimento RESIDENCIAL CEASA I E II, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, em 
Salvador, conforme Portaria 21 de janeiro de 2014, do Ministério das Cidades, DO PROGRAMA 
MINHA CASA MINHA VIDA e orientações do Trabalho Social, conforme especificado neste Edital e 
seus anexos. 

 

QUESTIONAMENTO 06: 

“Tendo em vista a Licitação 005/2019, Tomada de Preços n.º 002/2019 – SEINFRA, viemos 

através deste realizar os seguintes questionamentos. Referente ao quadro de Despesas Indiretas 

que totalizam 25% dos valores apurados em planilha temos a seguinte colocação: Na planilha 

da atividade dos Eixos MOFS, AGSI, EAP, DSE localizamos apenas o percentual aplicado de 20% 

sobre o total. Podemos retificar para os 25% sugeridos em todas as planilhas? 

Ainda referente ao quadro de DI, entendemos que os Impostos (PIS, COFINS, e ISS) são aplicados 

incidentes sobre o valor final da nota fiscal e não sobre o valor de custo definido, bem como, se 

quisermos estabelecer que os limites de despesas operacionais e administrativas, financeiras, 

imprevistos e lucro estão limitados a um percentual este também deve remeter-se ao total. 

Diante disto procedemos com os seguintes cálculos: 

 

Exemplo atividade 1, eixo MOFS: 

O total geral da despesa com DI = R$24.938,66, onde para o DI proposto (25%) ficamos: 

PIS 0,65%          162,10 

COFINS 3,00%          748,16 

ISS 5,00%      1.246,93 

DOA 4,35%      1.084,83 

DF 1,00%          249,39 

Iprevistos 3,00%          748,16 

Lucro 8,00%      1.995,09 

Total DI (A)        6.234,67 

Total de Itens que compõe o 

preço (B)      18.704,00 

Total Geral (A+B)      24.938,67 

Diante dos argumentos explicitados acima, seria possível revermos as planilhas em questão 

enviadas neste edital? 

 

RESPOSTA: 

Conforme edital item  2.2 “A contratação se dará em regime de execução indireta sob 

empreitada por preço global, e a seleção dos interessados por meio de procedimento licitatório 

do tipo TÉCNICA E PREÇO, em lote único.” 
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A composição dos preços unitários fica a cargo de cada licitante, sendo que o projeto aprovado 

pela Caixa Econômica Federal tem como composição das despesas indiretas a tabela 

apresentada na pág 79 do referido edital.   

Salvador, 15 de maio de 2019. 

 


