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Curitiba, 02 de Fevereiro de 2016. 
 
 

 
ESCLARECIMENTOS DIVERSOS 

 
 
 
 
 
CONCORRÊNCIA 2015/10780 (7419) – Registro de preços para futuras contratações referentes à 
execução de obras diversas, reformas e serviços de engenharia, incluindo instalação e 
relocalização, em dependências do Banco do Brasil S/A nos Estados do PARÁ  e AMAPÁ, dividido 
em 08 (oito) lotes. 

 

Atendendo ao pedido de esclarecimentos de empresas interessadas, informamos a seguir, os 
questionamentos efetuados e os esclarecimentos prestados pela área de engenharia do Banco do 
Brasil: 

 
 
 
Questionamento:  
 
    

“Temos uma dúvida a respeito da participação da licitação. Queremos participar de todos os lotes, 
mas não queremos ganhar todos. Como proceder isso? Caso ganhe mais de um lote, teríamos 
como abdicar dos outros demais?” 

       
 
Esclarecimento:  
 
 
Não. A retirada da proposta após a fase de habilitação, sujeita a empresa à aplicação da 
penalidade prevista no item 16.5.1 do Edital. 
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Questionamento:  
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Esclarecimento:  
 
 
1 – Em relação ao item 10.62, informamos que deve ser considerado no campo "QTDE", o 
valor de 5 unidades, e não 10 unidades. 
 
Informamos que no orçamento estimado do Banco, as fórmulas da planilha estão corretas, 
contemplando a quantidade de 5 unidades, e que o valores apresentados estão de acordo, logo 
não afetará o valor do item e o valor final da proposta, que continua em R$6.114.400,20. 
 
A Empresa poderá continuar o preenchimento dos valores unitários de material e mão de obra, 
sem maiores problemas. 
 
OBS.: Anexamos a Planilha com a alteração deste item. 
 
2 - Foram utilizados os valores disponibilizados pelo CREA no momento da elaboração do 
orçamento.  
 
3 – Os valores apresentados estão de acordo com o mercado e cabe lembrar que o orçamento 
disponibilizado pelo Banco do Brasil S.A., no referido processo, encontra-se em conformidade 
com o definido na Lei 8.666/93, Seçao III. 
 
 

 
Questionamento: 
 
 
“Atendendo os itens 1.3, 4.2 e 4.3 do edital referente a CONCORRÊNCIA 
2015/10780(7419),  vimos informar algumas discrepâncias encontradas, bem como, solicitar 
esclarecimentos referente aos itens conforme abaixo: 
 

1 – Planilha com erro em fórmula – Item 10.62; 

2 – Planilha com erro em valor global ocasionado por erro em fórmulas em células – Valor Global 
após correções: R$ 6.115.033,25  (A Conferir pelo Banco); 

3 – Planilhas com travadas com senha de proteção impossibilita a correção dos erros; 

4 – Alguns serviços do Banco (com encargos e BDI já inclusos), estão  abaixo dos preços do 
SINAPI mesmo sem BDI. Segue exemplo: 

Concreto 20Mpa Usinado (SINAPI / 741382) � R$ 343,48 (Sem BDI) 

Concreto 20Mpa Usinado (Banco 5.7) � R$ 332,16 (Com BDI 25%) 
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4 - O edital, não deixa claro a necessidade de apresentação (ou não) da Planilha de composição de 
Preços Unitários. 

5 – O item 10.21, por ser um item significativo, entendemos que necessita de maior  esclarecimento 
quanto ao tipo de piso, marcas e modelos, para que se diminuam as chances de equívocos em face a 
padronização utilizada pelo Banco. 

6 - Os item referente ao serviço PINTURA , por serem itens relevantes, entendemos que 
necessitam de maior  esclarecimento quanto a marcas, cores e acabamento desejado, para que se 
diminuam as chances de equívocos em face a padronização utilizada pelo Banco. 

7 – Alguns serviços que geralmente constavam nas Atas anteriores foram excluídos. Assim, por 
entendermos que os mesmos terão bastante incidência ao longo da vigência desta ATA não convém 
incluí-los nas planilhas?? 

Exemplos: Pastilhas NGK 5x5 (Branco Araruama, Branco Andes, Azul Maranhão), Pastilhas Glass 
Mosaic 2,5x2,5cm, Piso Eliane Cargo Plus Gray 50x50cm, Revestimento cerâmico 10x10cm Eliane 
Branco e azul, Fechadura para controle de acesso com senha teclado/botão/teclado...etc” 

 

Esclarecimento:  
 

 
 
1 e 2 – Em relação ao item 10.62, informamos que deve ser considerado no campo "QTDE", o 
valor de 5 unidades, e não 10 unidades. 

Informamos que no orçamento estimado do Banco, as fórmulas da planilha estão corretas, 
contemplando a quantidade de 5 unidades, e que o valores apresentados estão de acordo, logo não 
afetará o valor do item e o valor final da proposta, que continua em R$ 6.114.400,20.  

A Empresa poderá continuar o preenchimento dos valores unitários de material e mão de obra, sem 
maiores problemas. 

OBS.:  Anexamos a Planilha com a alteração deste item. 

3 – A planilha divulgada apresenta as células abertas onde a Empresa poderá alterar e 

preencher os valores unitários de material e mão-de-obra para cada item. 

4 – Os valores apresentados estão de acordo com o mercado e cabe lembrar que o orçamento 
disponibilizado pelo Banco do Brasil S.A., no referido processo, encontra-se em conformidade 
com o definido na Lei 8.666/93, Seçao III.  
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4 - A Empresa deve apresentar a planilha disponibilizada pelo Banco, devidamente preenchida. 

5 e 6 – Todas as especificações e descrições de materiais e serviços encontram-se no Caderno 
de Encargos Parte IV, disponibilizado no Edital. 

7 – Os serviços elencados na planilha são os considerados necessários para esta Concorrência. 
 
 

 

Questionamento: 
 

“Solicitamos esclarecimento sobre a obrigatoriedade de declarar o exigido no item 12.1.7.1: 
“DECLARAMOS que o preço proposto contempla a desoneração do INSS nos encargos 
sociais...”, uma vez que, de acordo com a Lei 13.161/2015 e revista pela Instrução Normativa RFB 
nº 1.597/2015, é facultada ao fornecedor a opção pelo recolhimento previdenciário sobre a 
Receita Bruta (com desoneração) ou sobre a Folha de Pagamento (sem desoneração)” 

 

 

Esclarecimento: 

 

A alteração promovida na Lei nº 12.546/2011 pela Lei nº 13.161/2015 refere-se à Contribuição 

Previdenciária Sobre a Receita Bruta – CPRB, regime de tributação substitutivo que antes era 

obrigatório de acordo com a atividade econômica desenvolvida pela empresa e que, com a 

alteração que passou a vigorar em 01.12.2015, torna-se opcional. Ou seja, embora o regime de 

tributação substitutivo não seja mais obrigatório para determinadas empresas, aquelas que se 

enquadram na lei, e assim desejarem, podem optar pelo regime de tributação previsto na Lei nº 

12.546/2011, que, em geral, é mais vantajoso para as empresas que possuem uma grande 

parcela de mão de obra empregada em seus negócios. 

O regime substitutivo tornou-se opcional, e não deixou de existir. A declaração deve ser 

entregue pelas empresas licitantes, cuja atividade principal esteja prevista na Lei nº 12.546/2011 e 

que efetivamente optem pelo regime substitutivo, ou seja, pela tributação da folha de pagamento 

através da CPRB.  

 

 



 

 
DISEC / CESUP PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS CURITIBA (PR ) 

 
Questionamento: 
 

“ Não sendo obrigatória e sim opcional,  a partir de dezembro de 2015, a desoneração da folha de 
pagamento das empresas que trabalham na construção civil, conforme a Lei nº 13.161/2015 e 
Instrução Normativa RFB nº 1.597 de 01/12/2015, solicitamos resposta ao seguinte 
questionamento: 

 A empresa não tendo a intenção de aplicar a desoneração na folha de pagamento, NÃO há 
obrigatoriedade  de constar na proposta de preços a Declaração constante do item 12.1.17.1 do 
Edital, já que esta declaração  obrigará a empresa a desonerar a folha da pagamento de cada 
obra. Ok? ” 

 

Esclarecimento: 

Sim. 

 
 

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 


