
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - BA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO 
 
  

CONCORRÊNCIA n° 003/2017– COMPEL 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00452.11.07.611/2017 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de manutenção e adequação 
de Prédios Públicos  no  Municipio de Camaçari – Bahia ( conforme Projeto Básico, planilhas  e  
demais anexos).  

 

Senhores Licitantes,  

 

A Comissão Permanente de Licitação – Compel, torna público que uma Pretensa Licitante, questionou: 

1ª Pergunta:  favor informar como devemos lidar com o item abaixo, visto que o mesmo se encontra com 
valor inexequível. 

  

1.11.7 

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA 
(CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.60 X 2.10 M, 
REVESTID A C/FÓRMICA, INCLUSIVE 
BATENTES E FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO) 

UND 80,00  16,77 16,77    1.341,60 

  

Resposta: ao analisarmos o questionamento, verificamos e detectamos um equivoco no código 
mencionado no subitem 1.11.7 – ref. 03264 ORSE – erroneamente mencionado como  “Porta em 
madeira compensada (canela), lisa ................................................”, quando o correto seria 
“remoção de caixa de descarga de sobrepor”;  portanto,  diante dos fatos mencionados, fineza 
desconsiderar o referido item. 

 
 

2ª Pergunta: solicito esclarecimento quanto ao BDI a ser adotado para licitação em referência. 

 No item 7.2 alínea b2 do referido edital, solicita que adotemos para cálculo do BDI os 
parâmetros do tipo de obra como construção de manutenção de estações e rede de distribuição 
de energia elétrica, no entanto conforme exposto na página 44 do edital foi usado para cálculo do 
BDI da concorrência os parâmetros de construção de edifício. 

 
 
Resposta: Considerar  o  texto  abaixo “correto” 
7.2- Deverá ser apresentado junto com a proposta de preços: 
 

b.2 Composição detalhada do BDI (Bonificação de Despesas Indiretas), elaborada de acordo com 
os parâmetros estabelecidos no Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União, 
considerando o tipo de obra como construção de edificações, com arredondamento de 02 
(duas) casas decimais. Observando o BDI de acordo com os valores mínimos e máximos 
estabelecidos no referido Acórdão. A composição deverá seguir também determinação da Lei 
Federal nº 13.161 de 31 de agosto de 2015. 

 

Ficam mantidas todas as exigências e cláusulas mencionadas no Edital, inclusive a data de abertura, 
horário e local / auditório. 
 
Camaçari, 10 de novembro de 2017. 
 
 
Comissão Central Permanente de Licitação – Compel 
 

Manoel  Alves  Carneiro 
 Presidente em Exercicio 


