
QUESTIONAMENTOS EDITAL LICITAÇÃO 001-EDITAL SLU 2019 

 
Comissao Permanente de Licitacoes da 
Slu <cpl.slu@pbh.gov.br> 

27 de novembro de 2019 
17:03 

Para: Daiana Nascimento de Miranda <daiana.miranda@hfc.com.br> 
 

Prezada Daiana, 
Segue resposta da Comissão de LIcitação. 
Atenciosamente. 
 
Santhiago Teixeira Gonçalves Lopes 
Presidente da Comissão de Licitação 
Edital SLU Concorrência nº 001/2019 
----------------------- 
 
PERGUNTA 
"Conforme o nosso contato telefônico somos da empresa HELENO & FONSECA 
CONSTRUTECNICA S.A, vamos participar de uma licitação  SLU 001-EDITAL 
Superintendência de Limpeza urbana de BH. 
 
Nosso questionamento é temos dois regimes de tributação do PIS e da COFINS sendo 
eles: 
 
Cumulativo 4,65 % alíquota 

Não cumulativo 9,25 % alíquota 

Pergunto qual impacto pode causar na apuração do BDI E DA EFD ? 

Quais seriam as considerações neste caso ? 
 
Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/ Pasep e da COFINS dos últimos 12 
meses é obrigatório ? 
 
Nosso tipo de regime vai impactar nas apurações EFD para licitação e na apuração do BDI 
vocês vão utilizar qual BASE para considerar a alíquota final na apuração? 
 
Pode nos ajudar ?"  
 
RESPOSTA 
1 - Pergunto qual impacto pode causar na apuração do BDI E DA EFD ? 
2 - Quais seriam as considerações neste caso ? 
4 - Nosso tipo de regime vai impactar nas apurações EFD para licitação e na apuração do 
BDI vocês vão 
utilizar qual BASE para considerar a alíquota final na apuração? 
 
Resposta às perguntas 1,2 e 4: O PIS e COFINS informado no Detalhamento do BDI no 
edital de licitação 001/2019 é referencial, especialmente para o regime não cumulativo. A 
documentação contábil apresentada na proposta deve corresponder a esses valores 
informados no seu BDI. 
 
3 - Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/ Pasep e da COFINS dos últimos 
12 meses é 
obrigatório ? 
Resposta à pergunta 3: Sim. 
 
 
 



Em ter., 26 de nov. de 2019 às 10:40, Daiana Nascimento de Miranda 
<daiana.miranda@hfc.com.br> escreveu: 

Prezado, 

  

  

Santiago bom dia tudo bem ? 

  

Conforme o nosso contato telefônico somos da empresa HELENO & 
FONSECA CONSTRUTECNICA S.A, vamos participar de uma 
licitação  SLU 001-EDITAL Superintendência de Limpeza urbana de BH. 

  

Nosso questionamento é temos dois regimes de tributação do PIS e da 
COFINS sendo eles: 

  

Cumulativo 4,65 % alíquota 

Não cumulativo 9,25 % alíquota 

  

Pergunto qual impacto pode causar na apuração do BDI E DA EFD ? 

  

Quais seriam as considerações neste caso ? 

  

Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/ Pasep e da COFINS 
dos últimos 12 meses é obrigatório ? 

  

  

Nosso tipo de regime vai impactar nas apurações EFD para licitação e na 
apuração do BDI vocês vão utilizar qual BASE para considerar a alíquota 
final na apuração? 
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Pode nos ajudar ? 

  

Aguardo considerações 

  

Atenciosamente 

  

  

  

  

 

Daiana Nascimento de Miranda 
Analista Fiscal 
Contabilidade 
(11) 5504-5050 - R. 
daiana.miranda@hfc.com.br 

http://www.hfc.com.br 

 

 
AVISO LEGAL: O emitente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao 
destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado deste conteúdo. Esta mensagem e seus anexos são 
confidenciais e podem conter informações privilegiadas ou protegidas de divulgação e/ou reprodução. Sem 
a devida autorização, qualquer divulgação, reprodução ou distribuição do conteúdo desta mensagem é 
proibido e passível de sanção cível e criminal. 
Se você não é o destinatário identificado acima, por favor, apague esta mensagem de seu sistema e 
notifique o remetente imediatamente. 
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