
 
Camaçari, 14 de junho de 2018. 

 
  

CONCORRÊNCIA  n° 006/2018 

Objeto:  destinada a construção de 06 (seis) creches no Município de Camaçari/Bahia. 

 

UMA PRETENSA  LICITANTE  QUESTIONOU   QUE: 

Tornamos público que os referidos questionamentos foram recebidos pela Compel e de 

imediato, enviados à Secretaria de Infraestrutura para conhecimento, análise e emissão de 

parecer: 

 

RETRANSMISSÃO  DA  ANÁLISE:  

 

A Secretaria de Infraestrutura, considerando os questionamentos realizados por 

pretensa licitante, resolve esclarecer o seguinte: 

 

 Pergunta 
 Analisando a composição do BDI apresentada pelo órgão licitante, entendemos que há uma 
divergência de parâmetros com a composição de encargos sociais. 

A composição do BDI apresenta total de 25%, partindo do entendimento que o CPRB está 

baseado na desoneração da folha. 

Ocorre que, a Composição de Encargos sociais, consta como folha onerada. Dessa forma, 

como devemos proceder no preenchimento das composições do BDI solicitadas? Ainda, o 

valor de 25% deve ser considerado como máximo, ou serve apenas como referencial? 

 

RESPOSTA;  
 

Devido a essas dificuldades e para proceder com maior justeza, procurou-se estabelecer um 

BDI padrão, como limite máximo. Além disso, considerou-se que as Despesas de 

Administração Local da obra, bem como todas as demais despesas incorridas no ambiente da 

obra serão consideradas como Despesa Direta e não como Despesa Indireta. além da 

Administração Central comporão o BDI o Custo Financeiro do capital de giro, Seguro e 

garantias, o Lucro e os Tributos incidentes. 

 

 

ESTADO DA BAHIA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  

 



 

 Pergunta 
Outro questionamento/esclarecimento versa sobre o quesito Composição de Preço Unitário. No 
capítulo Disposições Gerais,  Item 15 “d”, consta a exigência de: 

 Ocorre que, boa parte das composições estão baseadas  em base de referencias públicas 
tipo ORSE, SINAPI e SEINFRA. Nesse sentido, partimos do entendimento de que as 
respectivas composições são de conhecimento público e/ou de fácil consulta aos seus 
sites. Mas, nessa mesma composição de preços unitários apresentada pelo órgão licitante, 
existem algumas que não possuem referência, deixando amplo campo para 
preenchimento a contento da licitante/participante do certame. 

RESPOSTA;  
 

Os custos diretos são obtidos facilmente através da tabela de preços de serviços 
disponíveis no mercado. Para o nosso caso, por força do DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL 
DE 2013, esses preços são obtidos da tabela do SINAPI. Caso não seja possível encontrar 
valores nessa referida tabela, outras fontes serão consultadas, em consonância com o 
disposto no Decreto.  
Assim, como não afete a formulação das propostas de preços. 
 
Com o intuito de esclarecer a forma de apresentação das composições dos preços 
unitários, em especial os que não possuem cadastro/referencia, gostaríamos de saber 
como devemos proceder no caso concreto? 
  
Ainda, solicitamos esclarecimentos acerca da necessidade de reapresentação das 
composições dos preços unitários base ORSE/SINAPI/SEINFRA? 

RESPOSTA;  
 Esclarecimentos conforme apresentação do edital. 

 
 
 

Comissão  Permanente de Licitação – Compel 
Manoel  Alves  Carneiro 

Presidente em exercicio 


