
 

                  ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
Comissão Permanente de Licitação – COMPEL 

 

 
Camaçari, 14 de setembro de 2017. 

CONCORRÊNCIA nº 002/2017 
 

Objeto: contratação de empresa de engenharia para a execução de obra de CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE 

INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE, no município de Camaçari – Bahia, conforme Projeto, 
Especificações e Planilhas, fazendo parte integrante do Edital 

 
Uma Pretensa licitante fez os seguintes questionamentos: 
 
 

01 - Em observância à planilha orçamentária percebemos que a mesma se encontra com erros. No edital não 
 possui a composição de BDI PADRÃO adotada pela a Administração, qual seria a taxa a ser adotada?  
Resposta: De acordo; o BDI adotado pela Administração no Projeto foi de 27,08% para o Padrão  e 
18,13% para o Diferenciado. 

        Veja Nova Planilha – Revisada – que será disponibilizada no  Portal do Municipio. 
 
 

02 - A Administração declarou BDI DIFERENCIADO de 18,13%, nós podemos adotar outro valor para BDI, 

correto? Desde que este não ultrapasse o valor estabelecido pelo órgão?  
Resposta: O BDI informado refere-se a ao diferenciado adotado pelo município para simples 

fornecimento de material e insumos. Entretanto, o licitante deverá definir qual o percentual do referido 
índice que atenda às características da empresa, referente aos tributos e benefícios que a mesma adota. 

 
 

03 - Visto que o orçamento da Administração optou pelo regime desonerado e a nossa empresa opta pelo 
regime onerado, é obrigatório o uso do regime desonerado?  

        Resposta: Não. A empresa deverá adotar regime compatível com a sua gestão que considere satisfatória. 

A administração Municipal  entende ser mais adequado o regime desonerado. 
 
 

Em tempo, tendo em vista os questionamentos e respostas, estamos disponibilizando nova planilha eletrônica 
em substituição à anterior,  agora  constando os  dados de forma mais completa. 
 
 

Salientamos a real necessidade em desconsiderarem a Planilha anterior, denominada de “Planilha-Conc 002-
2017.xlsx” e considerarem  a atual denominada de “Planilha Conc-002 revisada”. 
 
 

Diante das alterações, a abertura do certame marcada para o dia 29 / 09 / 2017, fica desde já adiada para o 
dia 16 / 10 /2017, no mesmo endereço/local/auditório. 

 
Comissão Permanente de Licitação – Compel 

Manoel Alves Carneiro – Presidente em Exercicio. 
 

 

 

 


