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ESCLARECIMENTO #3 
 

LICITANTE: “Solicito os anexos (planilha orçamentaria, bdi, cronograma) referente a: TOMADA DE PREÇOS 

Nº 07/2019 - (SETRE / SUDESB).” 

RESPOSTA DA SUDESB:   

a) As planilhas orçamentárias referentes ao TP 07/2019 encontram-se disponíveis para download no site 

da SUDESB, na aba EDITAIS, conforme descrito no item 1.1.1.3 do DETALHAMENTO DO OBJETO, 

constante do TERMO DE REFERÊNCIA, o qual é parte integrante do instrumento convocatório. (FOLHA 

Nº 5 DO EDITAL); 

O índice “K” ofertado pela licitante vencedora do certame será aplicado sobre os 

preços unitários constantes da referida Tabela SINAPI, compondo assim o preço 

global dos serviços a serem realizados, conforme descrito no item 10.4 do TERMO 

DE REFERÊNCIA. 

10.4. Na execução das manutenções prediais, a definição do preço 

global dos serviços dar-se-á por meio da composição dos custos 

unitários estabelecidos na forma dos serviços e insumos diversos 

descritos na tabela SINAPI, aplicando-se o desconto ofertado na 

licitação. 

b) Conforme descrito no item 3.8, DAS DEFINIÇÕES (FOLHA 6 DO EDITAL): “O BENEFÍCIO E DESPESAS 

INDIRETAS (BDI) é definido como a taxa de Benefício e despesas indiretas é a margem de acréscimo 

que se deve aplicar sobre o custo direto para incluir as despesas indiretas e o benefício da construtora 

na composição do preço da obra.”. Assim, a taxa de BDI é particular a cada empresa, uma vez que 

varia de acordo com os seus custos internos, lucro calculado, risco do empreendimento, etc., variando, 

também, de acordo com o valor do ISS - Imposto sobre Serviços de cada município onde serão 

realizados os serviços, limitada em 25% (vinte e cinco por cento), que é o percentual apresentado no 

3º quartil correspondente ao tipo da obra: CONTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – 

REFORMA, da Tabela de valores médios e dos quartis do BDI por tipo de obra, determinada pelo 

Tribunal de Contas da União. 

 

c) Por se tratar de serviços de manutenção sob demanda, para cada intervenção solicitada será 

elaborado um cronograma distinto, logo, não há cronograma específico, antes da solicitação das 

demandas ao contratado. 


