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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00325/2018 

OBJETO: A escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa 

especializada na execução de serviços de construção e reforma do edifício sede da 

Defensoria Pública – PI, situado na Rua Nogueira Tapety, nº 138, bairro Noivos, em 

Teresina-PI, de acordo com as especificações técnicas discriminadas no anexo I (Projeto 

Básico). 

MODALIDADE: Concorrência nº 001/2018 

SOLICITANTE: C P ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 34.966.820/0001-54. 

 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

 

A empresa C P ENGENHARIA LTDA solicita que sejam dirimidas dúvidas relativas 

à planilha orçamentária. Baseando-se na manifestação do setor técnico desta Defensoria 

Pública do Estado do Piauí, a Comissão Permanente de Licitação esclarece: 

1 – ITEM 01 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

1.1 Questiona a empresa interessada: “em relação ao ‘Item 01.02 – Administração Local’ 

não constam as despesas com almoxarifes, vigias, pessoal de recursos humanos e demais 

mãos de obra não computadas nas planilhas de custos unitários dos serviços e despesas 

administrativas (contas de telefone, luz e água, cópias, aluguéis), que de acordo com o 

acórdão 2.029/2008, pelo fato de poderem ser quantificadas e discriminadas por meio de 

simples contabilização de seus componentes, devem constar em planilha orçamentária da 

respectiva obra como custo direto. Já o Acórdão 325-09/07 define como Administração Local, 

as despesas incorridas para manutenção das equipes técnica e administrativa e da 

infraestrutura necessárias para a consecução da obra”. 

1.2 Inicialmente, é oportuno distinguir custos diretos de custos indiretos. Conforme 

entendimento do TCU, em “Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de 

Obras Públicas”, pode-se definir custos diretos como custos que compreendem os 

componentes de preço que podem ser devidamente identificados, quantificados e mensurados 

na planilha orçamentária da obra.  
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1.3 Por sua vez, os custos indiretos e as despesas indiretas do construtor necessitam de 

algum critério de rateio para serem apropriadas entre as obras executadas pela empresa e não 

são passíveis de medição direta, pois não podem ser discriminados na planilha orçamentária. 

Assim, tais gastos costumam ser considerados apenas no processo de formação da taxa de 

benefícios e despesas indiretas a ser aplicada no orçamento da obra. Como exemplo de 

despesas indiretas, citam-se os gastos com a administração central da construtora. 

1.4 Dessa forma, o acórdão 2.029/2018 – Plenário do Tribunal de Contas da União, 

aludido pela licitante, dispôs: 

25. De acordo com o Manual de Custos Rodoviários, Dnit 2003, estão 

considerados no preço de venda de uma obra, além do custo direto dos 

serviços, o custo de administração local, mobilização/desmobilização e 

canteiro/acampamento, entre outros. Como pode ser verificado na planilha 

orçamentária do Contrato 92/2001 (fls. 89 a 93 do anexo 2), dos três itens 

citados, somente a Administração local da obra não foi considerada na 

mesma. Dessa forma, a fim de se verificar o percentual praticado, esta 

instrução utilizou as taxas preconizadas pelo referido Manual de Custos 

Rodoviários. 

26. A Administração da obra ou Administração local representa aqueles 

custos que não estão relacionados diretamente à execução dos serviços de 

engenharia, mas são necessários para o correto funcionamento e andamento 

da obra em questão (...). 

1.5. Como observamos, no acórdão citado pela empresa, a planilha orçamentária, anexo do 

edital do caso em análise pelo Tribunal, não considerou a Administração Local no orçamento 

base. Por óbvio, o que não acontecera no edital deste órgão. 

1.6. No entanto, posteriormente, o mesmo Dnit – Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes, por meio da PORTARIA nº 545/2012 no Diário Oficial da União, ao compor os 

custos do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas), previu parcela destinada a Administração 

Local. Ou seja, possibilitou que fossem contabilizados como despesas indiretas os cálculos 

com a Administração da Obra, como se observa: 
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1.7. Destarte, percebe-se que o orçamento base da Concorrência nº 001/2018 da Defensoria 

Pública do Estado do Piauí, ao compor os itens da planilha orçamentária, contabilizou as 

despesas e gastos referentes à administração local, mobilização/desmobilização e 

canteiro/acampamento, entre outros. 

1.8. Frise-se que o Item 01 - Administração Local, na planilha orçamentária da licitação em 

questão, é composto por: 1.1. ART da obra; e 1.2. Administração Local da Obra. Ainda, o 
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último é subdivido, na composição de custos, em: a) engenheiro civil de obra Junior; e b) 

encarregado geral. 

1.9. Por conseguinte, esta Comissão Permanente de Licitação entende que a planilha está 

adequada, uma vez que verificou a inclusão de Item destinado às despesas da Administração 

Local, atendendo as normas legais e infralegais.  

1.10. Finalmente, entende-se pela possibilidade de cotação/inclusão de outras despesas 

relacionadas à administração da obra, que não estejam previstas na planilha orçamentária 

como custos diretos, na composição dos custos do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas).  

 

2 – ITEM 06.11 – LAJE PRÉ-FABRICADA 

2.1. Indaga a licitante: “em relação ao item ‘6.11 – Laje pré-fabricada TRELIÇADA para 

piso ou cobertura’, a composição de preço 74141/3 utilizada como REFÊNCIA corresponde 

a uma ‘laje pré-moldada CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS)’, logo a mesma não 

poderia ter sido utilizado como referência, já que existe uma disparidade de preços entre esses 

dois serviços”. 

2.2. Esclarecemos que este órgão aceitará ambos os serviços: Laje pré-fabricada 

TRELIÇADA ou laje pré-moldada CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS). Sendo 

assim, o texto indicativo da planilha orçamentária deverá ser considerado como referência de 

serviço similar. 

 

 3 – ITEM 9.20 - PORTAS DE MADEIRA 

3.1. Conforme questionamento da empresa, “em relação ao item ‘9.20 – P10 – Porta de abrir 

de madeira, semioca com forras de madeira, com pintura branca’, a composição de preço 

90823 utilizada como REFERÊNCIA corresponde apenas ao fornecimento da porta de 

madeira e dobradiça, excluso alisar, forra e fechadura. Sendo que o SINAPI utiliza a 

referência 90823 dentro de outra composição 90844, que contempla o serviço completo, o 

qual ele chama de ‘kit de porta de madeira para pintura, semi-oca’. Logo, a referência 90823 

não poderia ter sido utilizado, já que existe uma disparidade de preços entre esses dois 

serviços. Vale salientar que esta mesma observação vale para os itens 9.15, 9,17 e 9.29”. 
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3.2.  Informamos que a descrição correta a ser utilizada é a do Item 90823 da tabela SINAPI, 

tal como consta na planilha orçamentária. Desta forma, também será aplicado para os itens 

9.20, 9.15, 9,17 e 9.29. 

 

4 – ITEM 9.27 – PORTAS DE VIDRO 

4.1. Ainda, foi contestado: “em relação ao item ‘9.27 – P16 – (1,50X2,10) – Porta de correr 

em vidro temperado 8mm’, a composição C1968 utilizada como REFERÊNCIA corresponde 

a uma porta com vidro temperado 6MM e não possui trilho. Logo a mesma não poderia ter 

sido utilizada como referência, já que existe uma disparidade de preços entre esses dois 

serviços. Vale salientar que o item 9.24 utiliza a mesma composição de referência, sendo que 

o item é uma porta de vidro de 6mm de abrir”. 

4.2. Serão aceitas portas com ambas as especificações: porta de correr em vidro temperado 

8mm ou porta de correr em vidro temperado 6mm. Conforme tabela de custos – SEINFRA, o 

vidro utilizado para este item deverá ser temperado 6mm incolor para caixilho. Sendo assim, 

o texto indicativo da planilha orçamentária deverá ser considerado como referência de objeto 

similar. 

 

5 – ITEM 12.03 – REVESTIMENTO CERÂMICO 

5.1. Questiona a empresa interessada: “em relação ao item ‘12.03 – Revestimento Cerâmico 

7,5cm x 7,5cm’, a composição de preço 87265 utilizada como REFERÊNCIA corresponde a 

um ‘piso cerâmica esmaltada 20x20 PEI igual ao menor que III”, sendo que o memorial 

discrimina uma “cerâmica 7,5x7,5cm PEI V’. Após cotação em mercado descobrimos que o 

piso discriminado em memorial é duas vezes o valor do piso orçado pelo SINAPI, logo há 

uma incoerência na referência do preço com o que está especificado em projeto básico”. 

5.2. Para o referido item, serão aceitos revestimentos cerâmicos com ambas as especificações: 

piso cerâmico 7,5x7,5cm PEI V ou piso cerâmica esmaltada 20x20 PEI III. Destarte, o texto 

indicativo da planilha orçamentária deverá ser considerado como referência de objeto similar. 

 

6 – ITEM 12.13 – PISO ANTI-IMPACTO DE BORRACHA 

6.1. Indaga a licitante: “em relação ao item ‘12.13 – Piso Anti-impacto de borracha de 

40mm’, a composição de preço 84186 utilizada como REFERÊNCIA corresponde a um 
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‘piso de borracha canelado 35mm’, sendo que o memorial descritivo discrimina ‘piso anti-

impacto de borracha 40mm’. Após cotação em mercado descobrimos que o piso discriminado 

em memorial é três vezes o valor do piso do orçado pelo SINAPI, logo há uma incoerência na 

referência do preço com o que está especificado em projeto básico”. 

6.2. Para o referido item, serão aceitos pisos anti-impacto de borracha com ambas as 

especificações: Piso Anti-impacto de borracha de 40mm ou Piso Anti-impacto de borracha de 

35mm. Destarte, o texto indicativo da planilha orçamentária deverá ser considerado como 

referência de objeto similar. 

 

7. CONCLUSÃO  

7.1. Desta feita, em resposta aos pedidos de esclarecimento da empresa C P ENGENHARIA 

LTDA. CNPJ: 34.966.820/0001-54, entendemos elucidadas todas as questões suscitadas. 

Teresina, 23 de abril de 2018. 

 

 

 

Prhiscilla de Queiroz Garcia Tavares da Motta 

Presidente da CPL 


