
    
 

 
 

TOMADA   DE  PREÇOS  nr.   002/2018 
 

Constitui o objeto da presente licitação a Contratação de Empresa de Engenharia para execução 
de serviços de Reforma e adequação no prédio da Cidade do Saber para implantação provisória do 
campus da UFBA, no Município de Camaçari, Bahia. 
  

UMA  PRETENSA  LICITANTE  QUESTIONOU 

Questionamento: 
"Prezada Comissão , bom dia! 
 
Ao analisar a licitação em referência pode perceber um fato no que se refere ao BDI, no edital pede que 
usemos como referência o Acordão 2622/2013 e a lei de desoneração, como já é de ciência o acordão não foi 
revisado para atender a nova lei. Logo o que tem se adotado em outras licitações, de modo a atender ambos 
os critérios seria usar os máximos e mínimos do acordão adicionando o valor da DESONERAÇÃO,  no caso 
da empresa ser desonerada. 
 

Mas neste edital no bdi a parcela do lucro foi reduzida ficando abaixo do mínimo exigido pelo referido 
Acordão. O valor mínimo seria 6,65% e na licitação  está  5,34%. 
Neste caso, usando os parâmetros do acordão, o valor total do bdi  deveria ser seria 26,55% se a empresa 
for desonerada e 21,83 %  se  a  mesma  for  onerada?" 
  

Resposta: 
De acordo com o Acórdão 2622/13, pag. 110, item 9.1, 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  1ºQuartil  Médio  3º Quartil 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 20,34% 22,12% 25,00% 
 

 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  25% (vinte 
e cinco 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.  

 Camaçari, 22 de fevereiro de 2018. 

Comissão Permanente de Licitação – Compel 

Manoel  Alves Carneiro 

Presidente em exercício  
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TOMADA   DE  PREÇOS  nr.   002/2018 
 

Constitui o objeto da presente licitação a Contratação de Empresa de Engenharia para execução 
de serviços de Reforma e adequação no prédio da Cidade do Saber para implantação provisória do 
campus da UFBA, no Município de Camaçari, Bahia. 
  

UMA  PRETENSA  LICITANTE  QUESTIONOU 

 

Questionamento: 

 
Na planilha da referida licitação tem itens iguais, como mesma quantidade e mesmo preço.  

Qual procedimento adotar sobre isso. 

 Ex: 

  

3.4 SINAPI - 73886/1 RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM 
PECAS DE MADEIRA 

M    50,00  18,55              927,50 

3.5 SINAPI - 73886/1 RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM 
PECAS DE MADEIRA 

M    50,00  18,55              927,50 

  

 

11.11 ORSE - 1841 Revisão de esquadrias de alumínio  m2 350,00  69,84  24.444,00 

11.13 ORSE - 1841 Revisão de esquadrias de alumínio  m2 350,00  69,84  24.444,00 

  

Resposta: 

 
A duplicidade dos itens de planilha 3.4 e 11.11 não foram identificados em nossa revisão. 
Entretanto, considerando que a forma de contratação do objeto é por preço unitário e, assim 
sendo, só haverá medição dos serviços de fato executados, e para que não haja prejuízo no 
andamento do certame com a revisão da planilha orçamentária, considerar que os itens deverão 
ser mantidos como apresentados, mas apenas um dos que estiverem em duplicidade deverão ser 
executados. 

 

 Camaçari, 22 de fevereiro de 2018. 

Comissão Permanente de Licitação – Compel 

Manoel  Alves Carneiro 

Presidente em exercício  
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