
 

 

Salvador, 10 de fevereiro de 2020. 

 

ASSUNTO: CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 

Prezados Senhores, 

Disponibilizamos a seguir, as respostas do setor técnico competente, DIRE/SMED, acerca dos 

pedidos de esclarecimentos de interessados no certame: 

 PERGUNTA: 

Analisando os anexos do edital, na página 66 consta a tabela do BDI adotado em 25% para os 
serviços, onde nas planilhas e cronogramas físicos financeiros das três escolas demonstra que 
o BDI adotado é de 20,80%. 
 
Com relação ao que foi exposto e mencionado acima, qual o BDI que deverá ser adotado? 

 
 RESPOSTA:  

Esclarecemos que o valor das Bonificações e Despesas Indiretas-BDI utilizado pela 
Administração Pública para obtenção do valor máximo da licitação é o que consta na planilha 
orçamentária, ou seja, 20,80%. O modelo de composição disponibilizado deve ser utilizado 
apenas como base no que se refere ao formato para apresentação e cálculo, podendo ser 
desconsiderado o percentual nele discriminado.  
 
No entanto, destacamos que o valor utilizado pela Administração não objetiva ser um 

limitante à taxa a ser aplicada pela licitante em sua proposta de preços, a qual deve se limitar 

ai estabelecido no Acordão 2622/2013- Plenário do TCU. 

 
 PERGUNTA: 

Solicito a publicação das Composições de Preços Unitários (CPUs) 
Próprias da instituição que foram utilizadas no edital referente a 
licitação CONCORRÊNCIA 01/2020 (3 lotes), a fim de finalizarmos a planilha de 
composição de preço, a qual é solicitada para participação do certame 
dia 28/02/2020. 
 

 RESPOSTA: 

  

Conforme solicitado pelo licitante, anexamos às composições de preços unitários próprios da 
instituição que foram utilizadas para o referido certame licitatório. 
 



Vale salientar que de acordo com o Edital, da referida Concorrência, só serão requisitadas as 
Composições de Preços Unitários (CPUs) do licitante vencedor que terá o prazo de até 48 
(quarenta e oito) horas, a partir da solicitação da COPEL, para apresentar a Planilha de 
Composição de Preços Unitários, conforme itens 8.3.1.2 e 11.1.15.2 do edital . 
 

 PERGUNTA: 

ANEXO 07 DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA 
DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], como representante devidamente constituído de [IDENTIFICAÇÃO 
COMPLETA DA LICITANTE], doravante denominado Licitante, para fins do disposto no item 6.2 do Edital 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 - SMED, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código 
Penal Brasileiro, que: (grifos nosso) (a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo 
Licitante], e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 - SMED, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  
 
Pedimos, pois, maior elucidação da questão (grifo nosso).  
 
Perguntamos: A alínea “a” afirma que “a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo 
Licitante], [..]”. A denominação “pelo licitante” corresponde ao representante da empresa? Estamos 
corretos? 
 
 

 RESPOSTA:  

A denominação “pelo licitante” se refere ao nome da empresa que irá participar da licitação. 
 

 
Hilaise Santos do Carmo 
Presidente da COPEL 


