
Municipio de Camaçari  

Secretaria de Administração 

Comissão Permanente de Licitação – Compel 

 

Camaçari, 25 de janeiro  de  2019.  

   

 

 

CONCORRÊNCIA  PÚBLICA  nº 011/2018  
 

 

Objeto  : execução dos serviços de pavimentação e drenagem em vias públicas dos bairros Parque das Mangabas, 

Parque Verde I, Parque Verde II, Recanto das Arvores e Verdes Horizontes, no Município de Camaçari-

Bahia. 

 

UMA PRETENSA  LICITANTE  QUESTIONOU  QUE: 

Pergunta: 

Em relação a resposta no Portal de Compras do Município a respeito do modelo do BDI, informo que na 

planilha de preço está estipulado o BDI de 25% e os Encargos Sociais de 88,28% horista e 49,82% 

mensalista ou seja, com Desoneração da folha de pagamento. Todavia, seguindo o Acórdão 2622/2013 

tipo de obra "Construção de Rodovias e Ferrovias" os percentuais que se enquadram são: 19,60% 

20,97% e 21,23%. 

Nossa proposta foi feita com base no BDI apresentado na Planilha de Preços de 25% e com desoneração 

da folha de pagamento. 

Dessa forma, solicito o modelo correto de 25% que se enquadra no acórdão 2622/2013. 

 

R e s p o s t a: 
 

Esclarecemos inicialmente que os valores percentuais do BDI e dos encargos sociais constantes na 

planilha  orçamentária  do  projeto básico foram os adotados para a concepção do orçamento 

referencial. Para aquele orçamento referencial foi, também, adotado regime desonerado da folha de 

pagamento. 

Logo, para  elaboração  das  propostas de preços, cada  licitante  tem  a  liberdade  de  optar pelo regime 

que irá incidir sobre a sua folha de pagamento conforme sua conveniência, não existindo qualquer 

obrigatoriedade de seguir o adotado no orçamento referencial. Entendimento semelhante deve ser 

seguido quanto ao valor percentual do BDI que será consequência dos índices que a licitante entender 

como conveniente e que esteja dentro dos limites permitidos pelo Acórdão 2622/2013, o que poderá 

resultar em valor diferente do adotado no orçamento referencial. 

 

Atenciosamente, 

 

Comissão Permanente de Licitação – Compel 

Manoel  Alves  Carneiro 

Presidente exercicio 


