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São Paulo, 29 de fevereiro de 2016. 
 

 
ESCLARECIMENTO N.º 04 

 
CONCORRÊNCIA 2015/10810 (7419) - Registro de preços  para futuras 
contratações referentes à execução de obras diversa s, reformas e serviços 
de engenharia, incluindo instalação e relocalização , em dependências do 
Banco do Brasil localizadas nas regiões do Acre, Am azonas e Roraima, 
dividido em 08 lotes. 
 
 
Atendendo ao pedido de esclarecimento de empresa interessada, informamos a 
seguir, o questionamento efetuado e o esclarecimento pertinente: 
 
Questionamento:  
 

1) Prezados, estamos interessados em saber se haveria alguma possibilidade 
dos documentos como, certidões, acervos técnicos entre outros que 
compor-se-á o invólucro “Habilitação”, serem reconhecidos por meio de 
algum membro local habilitado para tal? No caso de resposta positiva 
ficaremos gratos e pedimos que nos informem os meios para então 
localizá-lo. 
 

2) Esta CERTIDÃO que trata o subitem 10.2.8, trata-se de uma simples 
declaração emitida pela empresa proponente? Pois nossa empresa possui 
apenas um sócio em seu quadro societário. 

 
Esclarecimento:   
 

1) Os documentos exigidos neste Edital deverão ser apresentados no original, 
em cópia autenticada por cartório, ou por publicação em órgão da imprensa 
oficial. A autenticação poderá ser feita, ainda, mediante cotejo da cópia com 
o original, pelos membros da Comissão de Licitação conforme item 3.2 do 
Anexo 03 do Edital. As autenticações serão feitas no local, data e hora 
marcada para a sessão de abertura do envelopes DOCUMENTOS. 
 

2) Informamos que a certidão a que se refere o item 12.2.2 do Edital deve ser 
emitida pela empresa concorrente, mas deve ser emitida somente se a 
mesma for uma sociedade anônima. 
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Questionamento: 
 
"Solicitamos de Vossa Senhoria, que nos seja enviado via e-mail os anexos, 
04,06, 07 e 08 da concorrência 2015/10810(7419)." 
 
 
Esclarecimento: 
 
- O Edital 2015/10810 (7419) está disponível na internet - por meio de download, 
no Portal do Banco do Brasil: www.bb.com.br/editaislicitacoes, vinculado a Curitiba 
PR assim como os documentos Anexos ao Edital (Anexos 04, 06, 07 e 08). 
 
 
 
Questionamento: 
 
"Tendo em vista a ERRATA Nº 01, referente ao EDITAL DE CONCORRÊNCIA 
2015/10810(7419), vimos solicitar que nos disponibilize os novos arquivos 
concernentes aos ANEXOS 06 - ORÇAMENTO ESTIMADO DO BANCO e 
ANEXO 07 - MODELO DE ORÇAMENTO DETALHADO." 
 
 
Esclarecimento: 
 
- O Edital 2015/10810 (7419) está disponível na internet - por meio de download, 
no Portal do Banco do Brasil: www.bb.com.br/editaislicitacoes, vinculado a Curitiba 
PR assim como os documentos Anexos ao Edital (Anexos 04, 06, 07 e 08) no link 
Acesse Aqui. Ademais, informamos que não houveram alterações nos respectivos 
valores e/ou quantidades estimadas. 
 
 
 
Questionamento: 
 
"Bom dia, como faço para obter o CD-ROM com o novo Edital, Planilhas e Anexos 
desta concorrência? pode ser enviada por e-mail? ou somente indo até o 
endereço fornecido na errata emitida pelo site do BB?" 
 
 
Esclarecimento: 
 
- O Edital 2015/10810 (7419) está disponível na internet - por meio de download, 
no Portal do Banco do Brasil: www.bb.com.br/editaislicitacoes, vinculado a Curitiba 
PR assim como os documentos Anexos ao Edital (Anexos 04, 06, 07 e 08) no link 
Acesse Aqui. Os Anexos 14 e 15 estão no Edital 2015/10810 (7419). Ademais, 
informamos que não houveram alterações nos respectivos valores e/ou 
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quantidades estimadas e, referente ao CD-ROM, valem as seguintes disposições: 
"O edital será entregue mediante repasse de um CD (Compact Disc) não utilizado 
ou pagamento de R$ 5,00 (cinco reais) através de depósito bancário na conta 
51563-45-00-6, em qualquer agência do Banco do Brasil S.A. O concorrente terá 
prazo de 24h para realizar uma troca em função de defeitos no CD." e " Para 
retirada do Edital 2015/10810 (7419) - Local Físico – Cesup Licitações SP, 
Avenida São João, 32, 16 º andar, Centro, em São Paulo (SP). Data/hora – até 
04/03/2016 das 10 horas às 16 horas." 
 
 
 
Questionamento: 
 
"A partir do dia 1º de dezembro de 2015, com a publicação da Lei nº 13.161 de 31 
de agosto de 2015, entraram em vigor as novas regras relativas à desoneração da 
folha de pagamentos. Salvo exceções pontuais, as alíquotas da contribuição 
patronal à Previdência Social passarão de 1% ou 2% sobre a receita bruta – 
conforme o setor – para 2,5% ou 4,5%, respectivamente. 
Implantadas desde 2011, as medidas de desoneração substituíam, 
obrigatoriamente, a tributação de 20% sobre a folha de pagamentos da empresa, 
pela de 1% ou 2% sobre a receita bruta. Com as novas regras, que aumentam 
esses percentuais, a empresa poderá escolher uma destas duas formas de 
tributação – receita bruta ou folha de pagamentos. 
No caso específico do setor da construção civil, in cluindo o setor de 
instalações, houve aumento da alíquota de 2% para 4 ,5%. 
Portanto uma vez que a partir de 1º de dezembro de 2015 a desoneração da folha 
de pagamento deixou de ser obrigatória e sofreu majoração de alíquota, tornando-
se desinteressante financeiramente, não podemos fazer uma declaração de opção 
por este sistema, conforme exigido no item 12.1.7.1 do edital. 
Solicitamos que a exigência da opção de desoneração e declaração desta seja 
retirada do edital da CONCORRÊNCIA Nº 2015/10810 (7419), pois na legislação 
atualmente vigente não está previsto este tipo de obrigatoriedade." 
 
 
Esclarecimento: 
 
- Entendemos ser procedente o questionamento e publicaremos ERRATA 02 nos 
seguintes termos: 
1. Informamos alteração do Edital da licitação em epígrafe, em virtude da Lei nº 
13.161/2015 que institui novas regras relativas aos encargos sociais. 
1.1. Item 12.1.7 do Edital – Seção II 
1.2. Item 12.1.7.1 do Edital – Seção II 
1.3. Item 14.18 do Edital – Seção II 
Item 12.1.7 do Edital – Seção II 
12.1.7 Referente a desoneração, disciplinada na Lei nº 12.546/2011, alterada pela 
Lei n° 13.161/2015, que possibilita opção pela redu ção de custos previdenciários 
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das empresas indicadas nas referidas legislações, considerando o objeto da 
presente licitação ou à atividade principal do PROPONENTE, apresentar a 
declaração abaixo: 
Item 12.1.7.1 do Edital – Seção II 
12.1.7.1 DECLARAMOS que o preço proposto foi formulado levando-se em conta 
os possíveis efeitos da DESONERAÇÃO DO INSS nos encargos sociais 
disciplinada na Lei nº 13.161/2015, Lei n° 12.546/2 011, e no Decreto 7.828/2012, 
que possibilita a redução de custos previdenciários das empresas indicadas na 
referida legislação. 
Item 14.18 do Edital - Seção II 
Item 14.18 Sendo aplicável ao objeto da presente licitação ou à atividade principal 
do PROPONENTE a opção pela desoneração do INSS nos encargos sociais, 
disciplinada na Lei n° 13.161/2015, Lei nº 12.546/2 011 e no Decreto 7.828/2012, o 
que possibilita a redução de custos previdenciários das empresas indicadas na 
referida legislação, a composição dos valores integrantes das propostas devem 
considerar os efeitos da referida opção pela desoneração. 
 
 
 

Gustavo Reis Dalle Molle 
Presidente da Comissão de Licitação 


