
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERDIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA – 

UNILAB 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 2 

Edital Concorrência nº 01/2022 

Trata-se de concorrência cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação 

de empresa especializada em serviços de engenharia, incluindo material e mão de obra, para a 

execução da obra de urbanização do Campus das Auroras da Unilab, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 
Origem do pedido: e-mail Pollux Construções <cristiano@pollux.eng.br> 
(Complemento ao pedido de esclarecimento anterior) 
 
Conteúdo do pedido de escalrecimento: 
“Prezados, 
  
Em complemento ao e-mail anterior, verificou-se que existem algumas divergências entre o 
projeto de arquitetura e o orçamento referencial, tendo como exemplo o piso intertravado que 
consta em projeto  em 3 cores distintas mas no orçamento está representado em cor única 
(natural). Para casos semelhantes, qual a hierarquia entre as peças técnicas? Quando a 
especificação contida em projeto tiver seu custo além da especificação prevista em orçamento, 
como o caso em questão, devemos entender que deverá ser executada a especificação prevista 
em orçamento? 
 
Prezados, 
  
A respeito do processo licitatório em epigrafe, questionamos como se chegou na alíquota de 1,5% 
relativa ao ISS, que compõe o BDI referencial.” 
 
 
 
Resposta ao pedido de esclarecimento: 
“Prezados, 
 
1) Conforme exposto, a alíquota correta é de 2,5%. No entanto, como o ISS incide sobre o preço 
do serviço, admite-se a dedução dos materiais e subempreitadas contratadas para a obra em 
questão. A  Lei complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, no seu Art. 7°, prevê que: 
 
Art. 7° A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. 
§ 2° Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza: 
I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da 
lista de serviços anexa a esta Lei Complementar; 
 



Portanto, se considerarmos que as deduções com materiais e subempreiteiros atingem 40% do 
valor total do contrato, temos: 
• Parcela a sofrer incidência do imposto = 100% – 40% = 60% 
• Alíquota para orçamento = 0,60 x 2,5% = 1,5% 
Portanto, neste caso, é coerente com o valor indicado na composição do BDI de referência. 
Ressalto que o BDI apresentado no Edital é apenas de referência, devendo cada licitante 
apresentar sua própria composição de BDI, observando as alíquotas a que a empresa está obrigada 
a recolher, como exemplo o caso de empresas optantes pelo Simples Nacional.  
 
2) No caso em questão e nos demais onde não há perda de qualidade, garantia e desempenho 
requeridos inicialmente no projeto, podemos seguir a descrição da Planilha de Custos para fins de 
dimensionamento de proposta. 
 
Atenciosamente,” 

 
 
Redenção, 14 de outubro de 2022. 

 

Comissão de Licitação 


