
 

CONCORRÊNCIA n° 003/2018 
OBJETO: 

 

Contratação de empresa para a confecção de redutor de velocidade, manutenção, conservação, recuperação de pavimentação em 

C.B.U.Q (concreto betuminoso usinado a quente), e capeamento sobre pavimentação em paralelepípedos com C.B.U.Q na Sede e 

na Orla do Município de Camaçari, Bahia.   

 

UMA   PRETENSA   LICITANTE    FEZ   OS   SEGUINTES   QUESTIONAMENTOS 

 

 
 

1) No item 7.2.4 do Edital, informa que deve fazer parte da Proposta de Preço a Composição Detalhada do DBI 
(Bonificação de Despesas Indiretas) e que deverá ser elaborado de acordo com os parâmetros do Acórdão 
2622/2013, considerando o tipo de obra como CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS. 
No nosso entendimento o tipo de obra que deveria ser adotado seria CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E 
FERROVIAS. 
 

Diante do exposto, qual tipo de obra deve ser adotado? 
 

Resposta: O tipo de obra a ser considerado é CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, de acordo com a 
Composição do BDI informada no item 13 do projeto básico, página 33 do Edital de convocação. Portanto, 
onde se lê: "CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 
CONSTRUÇÕES CORRELATAS",  leia-se: " CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS". 

 
2) Em um dos Anexos referente à proposta de Preços, consta um modelo de BDI, onde o mesmo está com 

parâmetros preenchidos e em desacordo do Acórdão, como por exemplo no item LUCRO, onde está adotado 
4,8% (quatro virgula oitenta)  por cento, onde o valor mínimo a ser adotado é de 6,74% (ser virgula sessenta 
e quatro) por cento no caso de OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e 6,64% (seis virgula sessenta e 
quatro) por cento no caso de OBRAS DE RODOVIAS. 
 

Dessa forma como devemos proceder no preenchimento do BDI? 
 

Resposta: O preenchimento está correto e de acordo com o Acórdão 2622/2013, que diz: 
 

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: 
(...) 

TIPOS DE OBRA 1ºQuartil Médio 3º Quartil 

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

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: 

 
Logo, como o valor do BDI apresentado está dentro dos limites estipulados no item 9.1 do Acórdão, não há o 
que ser questionado quanto aos itens que o compõem, excetuado-se apenas aqueles que dizem respeito ao 
ISS e à CPRB que devem está de acordo com as leis que os regulamentam. 
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