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RDC ELETRÔNICO Nº 03/2016 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 06 

 

Santo André, 13 de julho de 2016. 

 

Processo: 23006.001306/2015-13  

 

Trata-se o presente processo da contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços preliminares, elaboração de projeto básico e projeto executivo, com a obrigação de 

transferência dos direitos autorais e patrimoniais a eles relativos, necessários à adequação da 

acessibilidade das edificações, mobiliários, espaços e equipamentos do Câmpus São Bernardo do 

Campo da Fundação Universidade Federal do ABC - UFABC, para o qual foi publicado o Edital RDC 

Eletrônico 03/2016. 

 

QUESTIONAMENTO 

Prezados senhores, 

Solicitamos o esclarecimento do processo licitatório em referência: 

1. No item 7, ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS ,  sub item 7.3 - alínea f, é solicitado 

Orçamento detalhado e planilha de Calculo do BDI, conforme modelo descrito no Anexo V e sugerido 

no Anexo XIX (Planilha Demonstrativa do Cálculo de Benefícios e Despesas Indiretas ( BDI ). 

Entendemos que deveremos utilizar os mesmos percentuais indicados Planilha CAU Anexo II e suas 

abas?Por gentileza nos esclarecer. 

Desde já agradecemos a atenção e ficamos no aguardo da resposta. 

 

RESPOSTA 

Em atenção ao sexto pedido de esclarecimento apresentado para o RDC nº 03/2016, 

informamos que conforme item 7.7.3 do Edital, o valor do BDI não deve ser destacado a parte na 

Proposta Final, mas no valor total desta deverá estar incluído o valor do BDI, devendo ser apresentado o 

cálculo do BDI em documento separado, conforme modelo Anexo XIX. Os percentuais adotados para o 

BDI poderão ser os sugeridos pela UFABC, conforme tabela Anexo II, ou inferior conforme "obs. 1" do 

Modelo de Composição do BDI, Anexo XIX. 

Atenciosamente, 

 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
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