
 
  

 DINOP/CENOP LOGÍSTICA CURITIBA (PR). 
LICIT23 - LICITAÇÕES ENGENHARIA. 

Curitiba, 11 de Janeiro de 2016. 
 
 

 
ESCLARECIMENTO Nº 01 

 
 
 

CONCORRÊNCIA 2015/10850 (7419) - Registro de preços referente à execução de reformas  
e serviços de engenharia, incluindo instalação e re localização, em dependências do Banco 
do Brasil localizadas no Estado do Rio Grande do Su l, dividido em 05 lotes. 

 
 

Atendendo aos pedidos de esclarecimentos de empresa interessada, informamos a seguir, 
os questionamentos efetuados e os esclarecimentos pertinentes: 
 
 
Questionamento 1a:  
 
- “Solicitamos o fornecimento de planilha contendo as composições unitárias de mão de obra e 
material dos itens do ORÇAMENTO ESTIMADO DO BANCO DO BRASIL S.A. que devem compor 
o edital conforme as leis vigentes”. 
 
Esclarecimento 1a:  
 
Os orçamentos dos serviços de engenharia contratados pelo Banco do Brasil são decompostos 
em composições unitárias, cada uma apresentando custo unitário específico, dividido em valores 
de material e mão de obra, e com unidade de mensuração definida, sem a utilização de unidades 
genéricas, tais como verbas e afins. 
 
As composições detalhadas utilizadas para elaboração do custo dos serviços constantes no 
orçamento estimado do Banco são baseadas em fontes de acesso público tais como a TCPO e o 
Sistema Sipci-SINAPI (Caixa Econômica Federal). Tais composições são criadas sobre 
estimativas representativas de projetos já executados, com devidos tratamentos estatísticos, sobre 
serviços considerados comuns ou repetitivos dentro de obras de engenharia.  
 
A forma como o Banco divulga seus orçamentos e respectivas composições unitárias tem o 
propósito de propiciar o emprego da expertise dos licitantes na realização do objeto, uma vez que 
os mesmos podem, por exemplo, ter equipes treinadas a efetuarem 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. Destarte, evita-se que o licitante 
venha a ter uma falsa ideia de que estaria vinculado à critérios pré-estabelecidos no tocante ao 
modo de execução, como de resto está vinculado aos demais elementos do orçamento. Assim 
sendo, 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 à 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 sua proposta, a partir de suas próprias 
composições detalhadas, que são reflexo de sua experiência e de sua eficiência. 
 
 
 
Questionamento 1b:  
 
- “Solicitamos o fornecimento de planilha contendo o detalhamento da composição dos Encargos 
Sociais e BDI que devem compor o edital conforme as leis vigentes”. 
 
Esclarecimento 1b:  
 
O Banco do Brasil elabora seus orçamentos seguindo a composição publicada pelo SINAPI para 
os encargos sociais. Assim, para o orçamento em questão, é utilizada a composição do SINAPI 
para o Estado do Rio Grande do Sul. Esta composição é pública e considerada adequada para 
orçamentação da Administração Pública pelo TCU. Para este Tribunal, é correta a utilização desta 
prática, desde que considerada a tabela elaborada para cada estado da federação, uma vez que 
variações regionais decorrentes de particularidades de cada estado podem ocorrer. 
 
Com relação ao BDI, o Banco do Brasil segue o preconizado pelo TCU no acórdão 2622/2013 
para determinação dos percentuais de composição.  Este acórdão é fruto de extensa pesquisa em 
contratações públicas realizada por este Tribunal com a coordenação da Secretaria de 
Fiscalização de Obras Aeroportuárias e de Edificação – SecobEdif. O Banco do Brasil utiliza este 
percentual, previsto no referido acórdão, como BDI referencial para a categoria Construções de 
Edifícios. 
 
 
 
Questionamento 1c:  
 
- “Solicitamos que seja informado o valor da taxa de Administração Central adotada pelo Banco do 
Brasil S.A. para composição do BDI” 
 
Esclarecimento 1c:  
 
O Banco do Brasil segue o determinado pelo TCU no acórdão 2622/2013 para determinação dos 
percentuais de composição do BDI (incluindo taxa de administração central, seguro e garantia, 
riscos, despesas financeiras e lucro), utilizando este parâmetro como BDI referencial.  
 
O TCU, no entanto, deixou consignado que as taxas referenciais de BDI não têm por objetivo 
limitar o BDI das propostas de preços das empresas licitantes, já que os valores do BDI podem 
oscilar de empresa para empresa, de acordo com as suas características particulares, tais como: 
remuneração desejável, situação econômico-financeira, localização e porte da empresa, estrutura 
administrativa, número de obras em execução, nível de competitividade do mercado, dentre 
outros. 
 
Assim, em linha com o disposto pelo Tribunal, o BDI utilizado pelo Banco é uma referência, 
derivado da experiência observada pela Administração Pública em obras de construção civil, não 
significando que este parâmetro vincule os concorrentes, respeitando, desta forma, a condição 
particular de cada proponente. 
 
 
 
 
 
 
 



Questionamento 1d:  
 
- “A empresa pode contemplar em sua composição de BDI os encargos de IRPJ e CSLL”? 
 
Esclarecimento 1d:  
 
Segundo orientações do TCU sobre o tema, existem basicamente três motivos pelos quais tais 
tributos não devem compor o BDI: 
 

a) O IRPJ e CSLL são tributos de natureza direta e personalíssima, isto é, oneram pessoalmente o 
contratado e não podem ser transferidos para terceiros; 
 

b) IRPJ e CSLL são tributos da empresa, e não do contrato, não podendo compor a formação de 
preço de venda do empreendimento. A empresa inclusive pode apurar prejuízo no exercício fiscal, 
deixando de pagar imposto de renda, caso seja tributada com base no lucro real. Se os tributos 
forem incluídos no BDI, haveria um pagamento indevido pelo contratante; 
 

c) Tais tributos são influenciados por eventos não operacionais da contratada, que não têm nenhuma 
relação com a atividade de construção civil, por exemplo, a amortização de ágio pago em um 
investimento ou lucros decorrentes da venda de um ativo imobilizado. 
 
Por isso, é vedado pelo Decreto 7.983/2013 discriminar os citados tributos na composição do BDI 
do orçamento-base da licitação. No mesmo sentido, a jurisprudência do TCU, considera que tais 
rubricas não devem compor a taxa de BDI da Administração. 
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