
 
 

 
TOMADA   DE  PREÇOS  nr.   003/2018 

 
 

Objeto é: a contratação de empresa para execução e recuperação da meso e infraestrutura da ponte na rua 
Abaré – bairro da Gleba C, no Município de Camaçari, Ba,  

 
 

DOS  QUESTIONAMENTOS E  RESPOSTAS 
 
 

Questionamento: 
"Verificando o BDI anexando no edital da licitação TOMADA DE PREÇOS nº 003/2018 - COMPEL, percebi que a taxa de 
lucro está abaixo do mínimo exigido pelo Acórdão que seria entre 6,64 e 8,69%, no edital a taxa está 4,44%. Podemos 
adotar o critério estabelecido no Acórdão, ou é obrigatório a Construtora adotar o BDI apresentado pela Comissão. Pois 
caso eu adote a taxa mínima exigida no Acórdão, o BDI seria 26,85% e não 24,23%." 

  

 

Respostas: 
De acordo com o Acórdão 2622/13, pag. 110, item 9.1 e 9.2, os orçamentos de  obras públicas deverão ser analisadas 
observando-se, inicialmente, se os parâmetros para taxas do BDI atendem aos limites ali estabelecidos, como segue: 

 
9.1. determinar  às  unidades técnicas deste Tribunal que, nas análises do orçamento de obras públicas, 

utilizem os parâmetros para taxas de BDI a seguir especificados, em substituição aos referenciais contidos 
nos Acórdãos ns. 325/2007 e 2.369/2011: 

 

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA 

TIPOS DE OBRA  1º Quartil  Médio  3º Quartil 

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 19,60% 20,97% 24,23% 

 
 Continuando com a orientação do referido acórdão, quando a taxa do BDI  estiver fora dos limites dever-se-á proceder a 
análise pormenorizada dos itens que o compõem, como segue: 

 
 9.2. orientar as unidades técnicas deste Tribunal que: 
9.2.1. nas análises do orçamento de obras públicas, quando a taxa de BDI estiver fora dos patamares 

estipulados no subitem 9.1 deste Acórdão, procedam ao exame pormenorizado dos itens que compõem 
essa taxa, utilizando como diretriz para esse exame os seguintes percentuais obtidos no estudo de que 
tratam estes autos, levando-se sempre em  consideração as peculiaridades de cada caso concreto: 

 
O valor do BDI adotado pela administração no orçamento da licitação em questão, foi 24,23% (vinte e quatro virgula vinte e 
três por cento), logo dentro dos limites estabelecidos no acórdão para o tipo de obra objeto da contratação em tela. 
 
Portanto, diante do exposto, não  procede o questionamento acerca do valor do lucro adotado pela administração. 
O licitante deverá compor o seu próprio BDI obedecendo  o  que determina o Acórdão 2622/2013 e a Lei 13.161/2015. 

 
Atenciosamente, 

 

Comissão Permanente de Licitação - Compel 
Manoel  Alves Carneiro 

Presidente em exercicio 
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