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COMUNICADO Nº 002 

 
Em observância ao quanto previsto na IAC 9.1 da Seção 1 – Instruções aos Concorrentes 
(IAC) do edital da Licitação Pública Nacional (LPN) em epígrafe, esclarecemos o 
questionamento apresentado por uma das empresas interessadas: 
 
Esclarecimento 01: Verificamos que no Anexo 5 – iluminação pública o valor total 
deste item com BDI de 25% é de R$ 3.532.088,13. Entretanto no item do orçamento 
geral é de R$ 3.437.693,08 com BDI de 29,77%. Dessa forma solicitamos informar qual 
valor devemos considerar e desta forma corrigir a planilha com preços unitários do 
anexo 5. 
 
Resposta: Os preços unitários constantes na planilha auxiliar anexo 5 - Iluminação 
pública são os mesmos aplicados pela SEMOP (Secretaria Municipal de Ordem Pública), 
validados em licitação realizada no órgão supracitado, com o BDI de 25%. Como no 
orçamento da obra adotou-se um BDI de 29,77%, retiramos o percentual aplicado pela 
SEMOP e aplicamos o BDI adotado no presente orçamento. 
 
Portanto o orçamento estimado da licitação considerou para o item de iluminação 
pública o valor de R$ 2.649.066,10 (Sem BDI) e R$ 3.437.396,08 (Com BDI de 29,77%), 
conforme descritos na aba "Resumo Geral" e "Orçamento Geral". É importante alertar 
que o anexo 05 trata-se uma referência para o orçamento global. 
 
Esclarecimento 02: No edital de licitação, Seção 2 - Dados da Licitação (DDL), item 4.5 
(b) - Volume médio anual de obras, diz: 
 
"Para atender ao referido item o Licitante deverá apresentar o Formulário Modelo 3 
da Seção 3, preenchido e acompanhado de atestados fornecidos por pessoas jurídicas 
de direito público ou privado, comprovando os serviços executados pelo Licitante." 
 
Entende-se que a comissão de licitação irá olhar apenas os valores dos contratos dos 
últimos 5 (cinco) anos para realizar a média anual. Diante disso, basta apenas anexar 



as CAT'S (sem atestados, visto que as páginas de atestados são em grandes 
quantidades) das obras executadas para realização da soma. Nosso entendimento 
está correto? 
 
Resposta: Não. De acordo com o item 4.5 (b) da Seção 2 - Dados da Licitação (DDL) do 
Edital deverão ser apresentados, no mínimo, os atestados fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, comprovando os serviços executados pelo 
Licitante.  
  
Atenciosamente, 
 
CEL - Comissão Especial de Licitações 


