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Questionamento n° 4 - Edital de Licitação n° 8/2018 - FILE 

A Comissão Permanente de Licitação - CPL da Fundação Habitacional do Exército foi 
questionada sobre os itens abaixo, referente ao Edital de Licitação n° 8/2018 - FIXE, tendo apresentado 
as seguintes respostas: 

Dia: 24/9/2018 

Item 1: No item "111.6.1.1. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar, como subsídio a 

análise da proposta de preços, que a licitante apresente no prazo de até 3 (três) dias úteis a 
composição detalhada dos preços unitários, em duas casas decimais, (incluindo mão-de-obra, 
encargos sociais, custo de todo material utilizado e BDI)". Caso exista a solicitação da FH1E para 
apresentar tais composições, na composição que iremos apresentar, semelhante à composição 
apresentada por vocês, existem os valores de m.o. separados dos valores de materiais, cada um com 
seu índice. Porém, os valores de encargos sociais já estão embutidos nos valores de mão de obras. 

a) Devo separar os valores de encargos sociais composição por composição? Ou vocês querem 
um somatório do encargo social de todas as composições, para saber o valor total? 

Resposta da CM: Cada serviço deverá ter sua composição de valor unitário composta de materiais, 
equipamentos e mão de obra necessária para a realização do mesmo, com seus devidos índices e 
valores unitários e totais. Sobre a mão de obra deverá incidir o percentual de encargos sociais e sobre 
todos os valores deverá incidir o BDI. O percentual utilizado de encargos sociais e BDI devem estar 
explicitados nas composições. Não há somatório de composições a empresa deve apresentar a 
composição unitária para justificar o valor unitário do serviço apresentado em planilha orçamentária. 

b) E sobre a mão de obra, devo apresentar um somatório de toda a mão de obra juntamente com 
o material? 

Resposta da CM: Em cada composição, o somatório do valor utilizado de equipamento, material e 
mão de obra compõe o valor unitário do serviço. Não há somatório de composições, a empresa deve 
apresentar a composição unitária para justificar o valor unitário do serviço apresentado em planilha 
orçamentária. 

C) 	E sobre o BDI, deve ser apresentado o valor sem BDI e com BDI? Ou apenas uma menção ao 
percentual do BDI da composição específica? 

Resposta da CPL:O valor final do serviço na composição unitária deverá estar contemplado do BDI, 
que tanto pode estar incluso nos valores unitários de cada componente da composição (material, mão 
de obra e equipamentos) quanto pode estar lançado sobre o subtotal. Em ambos os casos, o percentual 
utilizado para o BDI deve estar informado. 

Brasília-DF, 26 de setembro de 2018. 
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