
 
  

 DISEC/CESUP LICITAÇÕES SÃO PAULO (SP). 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA II. 

São Paulo, 28 de março de 2016. 
 

 
ESCLARECIMENTO Nº 10 

 
 
CONCORRÊNCIA 2015/10800 (7419) - Registro de preços  referente à execução de 
reformas e serviços de engenharia, incluindo instal ação e relocalização, em 
dependências do Banco do Brasil localizadas no Esta do do Paraná, dividido em 07 
lotes. 

 
Atendendo ao pedido de esclarecimento de empresa interessada, informamos a seguir, o 
questionamento efetuado e o esclarecimento pertinente: 
 
Questionamento:  
 
- Solicitamos a planilha de montagem do custo para os itens 2.3 e 2.4, pois o salário vigente para 
vigilância no Estado do PR é de R$ 1.440,00 + R$ 420,00 de periculosidade, com os devidos 
encargos + BDI de 25% chega-se aos valores de R$ 17,45 / h para o item 2.4 e R$ 20,96 / h para 
o item 2.3. 
 
Para os seguintes itens a seguir requeremos da mesma forma as planilhas de montagem do custo 
somente de mão de obra. Segue abaixo tabela com o comparativo com os preços ofertado pelo 
Banco e os preços expostos na tabela SINAPI.  
 

ITENS REFERENTES À MÃO DE OBRA 

Itens Descrição Unid. Valor Ofertado (A) Item Ref SINAPI Valor SINAPI (B) A/B (%) 
10.3 à 10.6 Carpetes m² R$ 3,14 20278 R$                24,28 13% 
10.8 à 10.11 Granitos m² R$ 9,64 4755 + 127 +TCPO R$                26,31 37% 
10.17 à 10.19 Mármores m² R$ 9,64 4755 + 127 + TCPO R$                26,31 37% 
10.26 à 10.29 Pisos vinílicos m² R$ 5,39 518 R$                34,00 16% 
10.30 à 10.40 Porcelanatos m² R$ 10,31 4760 + 34551 + TCPO R$                25,09 41% 

 
Com o demonstrado solicitamos as tabelas de custos para os itens citados e a revisão dos itens 
caso seja necessário. 
 
Esclarecimento:  
 
Itens 2.3, 2.4, 10.3 à 10.6, 10.8 à 10.11, 10.17 à 10.19, 10.26 à 10.29 e 10.30 à 10.40 
 
No que se refere aos preços apresentados no orçamento do Banco do Brasil S.A., em que o 
licitante alega estarem inferiores ao praticado pelo mercado, cabe salientar que adotamos, para a 
pesquisa de preços, os valores do sistema SIPCI-SINAPI. Quando os insumos necessários para o 
orçamento de obras e serviços de engenharia do Banco não constam nesse sistema, buscamos 
os preços junto ao SICRO-DNIT. Por características específicas de nossas obras, ambientes 
bancários, para os insumos inexistentes em ambos os sistemas citados, adotamos pesquisas de 
preço junto a fornecedores da região. 
 
Para montagem de nossas composições adotamos coeficiente de insumos dentre os das 
composições de custos oriundas do SIPCI-SINAPI e da TCPO/PINI. Alguns serviços que são 
específicos e padronizados pelo Banco do Brasil S.A. para utilização em ambientes bancários 
possuem composições de serviços criadas pelos engenheiros do próprio Banco com base em sua 
experiência, histórico de utilização e balizadas por composições semelhantes existentes nos 
sistemas citados anteriormente. 
 



A não publicação destas composições por parte do Banco do Brasil S.A. baseia-se no pressuposto 
de que o licitante poderia ter uma falsa ideia de que estaria vinculado a esses critérios, como de 
resto está vinculado aos demais elementos do orçamento. No entanto, o licitante pode, por 
exemplo, ter equipes treinadas a executarem seus serviços com eficiência e qualidade tais que 
minimizem desperdícios e otimizem tempos de execução, montando, desta forma, suas próprias 
composições, condizentes com sua condição particular, e, sem dúvida, diversa da utilizada pelo 
Banco no seu orçamento estimado. Desta forma, com base em sua experiência, a empresa pode 
utilizar composições reais, ao passo que o Banco utiliza composições que representam 
estimativas ou médias, já que não possui equipe especializada na realização dos serviços 
inerentes a uma empresa de engenharia. 
 
Em toda elaboração orçamentária deve ser permitido certo grau de liberdade para o proponente. 
No caso de Registro de Preços, onde o licitante está vinculado aos itens ou serviços que 
compõem a relação (como quantitativos e descrição de serviço), havendo pequena margem de 
escolha, este grau de liberdade se apresenta justamente na escolha de uma composição de 
custos própria, que pode, portanto, melhor representar a peculiar condição de cada licitante em 
relação à sua produtividade e sua eficiência para cada serviço demandado no orçamento do 
Banco. É, de fato, com este grau de liberdade, representado pelas composições de custo de cada 
proponente, que o processo licitatório permite que os licitantes possam diferenciar-se entre si, 
promovendo a competição e consequente resultado melhor para a Administração Pública. 
 
Assim, o Banco incentiva que cada concorrente apresente suas próprias composições, que são 
reflexo de sua experiência e de sua eficiência. 
 
Logo no referido processo, o orçamento encontra-se em conformidade com o definido na Lei 
8.666/93, Seção III e os valores apresentados estão de acordo com os praticados pelo mercado. 
 
 
 
 

Francisco Tesbita Lacerda Santos 
Presidente da Comissão de Licitação 


