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COMUNICADO Nº 005 

 
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: Nas planilhas dos Anexos há indicação de BDI de materiais (20,93%), mas 
não há indicação de sob quais itens esse BDI incide. Na planilha Orçamento Geral, por sua vez, 
nos itens referentes aos anexos, incide o BDI de 29,77 %. Dessa forma, entendemos que, nas 
planilhas dos Anexos, houve incidência apenas do BDI de 29,77%. Nosso entendimento está 
correto? 
 
Resposta - Com base nas informações do nosso orçamentista, informamos ao licitante que o seu 
entendimento está correto. Houve incidência apenas do BDI de 29,77% sobre os itens das 
planilhas dos anexos. 
 
Retorno Orçamentista:   
 
As planilhas dos Anexos estão com os preços unitários sem BDI. Na planilha Orçamento geral, o 
preço unitário referente ao anexo está vinculado à planilha correspondente. 
A taxa correspondente ao BDI de 29,77% é aplicada apenas na planilha Orçamento geral. 
A indicação de BDI de materiais na planilha de anexo é apenas ilustrativa. Não foi considerado 
no valor final da referida planilha. 
 

Esclarecimento 02: Conforme o item 4.5(f) – As parcelas de maior relevância das obras têm as 

seguintes características:   

Item Características Und. Quant. mínima 

1 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto 

com concreto moldado in loco 

M² 7.700 



2 Obras com pavimentação em concreto 

betuminoso usinado a quente (CBUQ) 

M³    570 

3 Obras com execução de muro de gabião M³    920 

4 Execução de base/sub-bases para pavimentações 

em solo estabilizado 

M³ 3.600 

a) Obras com execução de muro de gabião, poderá ser comprovada com alvenaria de pedra 

argamassada? 

Resposta – Não, por se tratar de diferentes tipos de contenção utilizados nas obras de 
engenharia. 
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