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ESCLARECIMENTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2020
PROCESSO DE COMPRA SIAD Nº 118/2020
 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 3
Ref. Pedido de esclarecimento apresentado em 01/12/2020 via email: licitacao@tjmmg.jus.br

 
“Prezados (as),
 
Bom dia!
 
Acusamos o recebimento das respostas dos esclarecimentos. Em relação ao questionamento 02
foi informado que o ISS adequado seria o 2,5% conforme o item 7.01 da Lei Municipal 10.692
de 2013. Contudo o item 7.01 não abrange serviços de obra, como pode ser observado em
anexo. O item utilizado para este tipo de serviço é o 7.02, cujo o ISS é 5%, conforme também
pode ser observado em anexo. Assim, solicitamos que o BDI seja corrigido e que seja aceito a
alíquota de ISS de 5%.
 
No aguardo de um retorno.”

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 3

Prezado(a) Senhor(a),
Em atenção ao seu pedido de esclarecimentos, cumpre-nos informar que:
O valor da alíquota utilizada é o valor máximo disponível na planilha da SETOP, que é 5%. O valor de 2,5%
parte da premissa de incidência do ISS em 50% do preço de venda. Essas informações podem ser confirmadas
por meio de consulta à Tabela SETOP/MG. Considerando que o valor do BDI estimado é o valor máximo
disponível na Planilha SETOP, não há correção ou atualização a ser feita na planilha orçamentária. Trata-se de
um valor estimado e os valores utilizados são condizentes com as legislações específicas e práticas de
mercado.
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por ANNY MARGARETH PEREIRA LUCAS, Pregoeiro, em
01/12/2020, às 20:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tjmmg.jus.br/servicos informando o
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