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São Paulo, 30 de março de 2016. 
 

 
ESCLARECIMENTO Nº 12 

 
 
CONCORRÊNCIA 2015/10800 (7419) - Registro de preços  referente à execução de 
reformas e serviços de engenharia, incluindo instal ação e relocalização, em 
dependências do Banco do Brasil localizadas no Esta do do Paraná, dividido em 07 
lotes. 

 
Atendendo ao pedido de esclarecimento de empresa interessada, informamos a seguir, os 
questionamentos efetuados e os esclarecimentos pertinentes: 
 
Questionamento:  
 
-  As empresas tem atualmente duas formas de compor o preço, uma considerando a contribuição 
previdenciária sobre a receita bruta e a outra considerando sobre a folha de pagamento art 22 da 
lei 8212 de 1991, estas bem distintas uma da outra. (IN 1597 de 01/12/2015 art. 13); 
 
- Quando solicitada a necessidade de apresentar a opção “DESONERAÇÃO” a forma em que foi 
respondida na verdade não é optativa e sim obrigatória, porque como ficará a empresa que 
formulará sua proposta nas condições de contribuição conforme a folha? Não se pode considerar 
os efeitos da desoneração numa composição de preços onde a tributação é outra. 
 
- Qual o documento efetivamente precisamos apresentar no caso de opção por contribuição sobre 
a folha? Para que não sejamos desclassificados e ainda demonstre efetivamente qual é a 
tributação “ESCOLHIDA” pela empresa. 
 
 
Esclarecimento:  
 
Para a participação no certame licitatório, não é exigido que o licitante tenha optado por um ou por 
outro método de recolhimento da contribuição social. O que a declaração exigida no item 12.1.7.1 
do Edital, com texto modificado pela Errata nº02, demonstrará, é que a empresa ponderou os dois 
métodos possíveis ao formular seu preço, de forma que o preço ofertado contempla a melhor 
condição, dentre as opções disponíveis de recolhimento para a empresa. 
 
Como informado na Nota de Esclarecimento nº 08, no que diz respeito à DESONERAÇÂO do 
INSS, não é necessário que a Empresa apresente qualquer outra declaração, além da constante 
no item 12.1.7.1. 
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