
 
ESTADO DE ALAGOAS 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
 

DECRETO Nº 3.962, DE 4 DE JANEIRO DE 2008. 
                                                        

ESTABELECE NORMAS PARA A 
COMPOSIÇÃO DO PREÇO 
ESTIMADO DAS OBRAS E 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO 
ESTADO DE ALAGOAS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS , no uso das 

atribuições que lhe confere o inciso IV do art. 107 da Constituição Estadual e tendo em 
vista o que consta do Processo Administrativo nº 1101-056/2008, 

 
DECRETA: 
 
Art.1º Os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, 

incluídas empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades 
controladas, direta ou indiretamente, pelo Estado, utilizarão, para a composição do 
preço estimado das obras e serviços de engenharia de seu interesse, os preços unitários 
constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – 
SINAPI, da Caixa Econômica Federal; do Sistema de Custos Rodoviários – SICRO, do 
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes; e do Orçamento de Obras de 
Sergipe – ORSE, do Estado de Sergipe, exclusivamente ou em conjunto, a depender das 
características do objeto licitado. 

 
§ 1º Enquanto não for viabilizado o acesso aos bancos de dados 

mencionados no caput, o engenheiro responsável pela precificação do projeto, 
identificado com o número de registro no Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia – CREA e o número da matrícula funcional, informará à 
origem dos preços unitários utilizados na composição do preço estimado, atestando 
expressamente a correção e a segurança de sua adoção como balizadores do certame. 

 
§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, a informação prestada pelo 

engenheiro responsável pela precificação do projeto deverá ser conhecida e ratificada 
pelo ordenador de despesas do órgão ou entidade interessada. 

 
Art.2º  O engenheiro responsável pela precificação do projeto, 

identificado com o número de registro no Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia – CREA e o número da matrícula funcional, apresentará, nos 
autos do respectivo processo licitatório, detalhamento da composição do BDI/LDI. 

 



 
 
Art.3º  As planilhas de custos elaboradas para a composição do preço 

estimado das obras e serviços de engenharia de interesse dos órgãos e entidades da 
Administração Pública Estadual adotarão, como valor máximo para o BDI/LDI, os 
seguintes percentuais: 

 
I – no caso de Convite, até 25% (vinte e cinco por cento); e 
 
II – no caso de Tomada de Preços e Concorrência, até 30% (trinta por 

cento). 
 
§ 1º As licitantes que apresentarem, na composição de seus custos, 

BDI/LDI em percentual superior àqueles previstos nos incisos deste artigo deverão 
apresentar justificativa expressa e pormenorizada para tanto, sob pena de 
desclassificação das respectivas propostas. 

 
§ 2º Na hipótese de a proposta vencedora apresentar BDI/LDI em 

percentual superior àqueles previstos nos incisos deste artigo, o engenheiro responsável 
pela precificação do projeto apreciará as justificativas apresentadas pela licitante e 
decidirá, motivadamente, por acatá-la ou rejeitá-la, o que implicará, respectivamente, a 
classificação ou a desclassificação da proposta. 

 
Art.4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Art.5º Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
PALÁCIO REPÚBLICA DOS PALMARES , em Maceió, 4 de janeiro 

de 2008, 191º da Emancipação Política e 120º da República. 
 

TEOTONIO VILELA FILHO 
Governador 
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