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RDC Presencial Edital n.º 009/2020

Objeto: Regime Diferenciado de Contratação Presencial, para contratação de empresa de engenharia
para execução dos serviços de melhoramentos para adequação da capacidade e segurança da rodovia
MT-100, trecho: Ribeirãozinho – Torixoréu, subtrecho: Entr. MT-461 (B) (Acesso Ribeirãozinho)
Entr. MT-466 (Torixoréu), segmento: Estaca 0 à Estaca 2.270+4, com extensão de 45,40 Km.

Caderno de Respostas n.º 01

Questão 1
Questionamento: Na composição “PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO”, o momento
de transporte (T) está desconsiderando o custo de transporte, utilizando assim apenas a multiplicação do
DMT e quantidade.
EX: M0310 – PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM: 0,00188*100,85 = 0,1896
Resposta: O entendimento da licitante NÃO ESTÁ CORRETO, visto que a composição está correta, sendo
aplicado o custo e a dmt em todos os materiais.

Questão 2

Questionamento: O custo unitário do Momento de Transporte (T) do item “AREIA – CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³” está divergente, pois ao multiplicar o DMT e a quantidade pelo custo não se tem o
valor apresentado.

Resposta: O entendimento da licitante NÃO ESTÁ CORRETO. As composições que utilizam o insumo areia
estão sendo remuneradas pelo transporte e com a correta aplicação do custo e dmt.

Questão 3
Questionamento: Na composição 2003389 - Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 - areia e brita
comerciais, o tempo fixo “M2117 - Meio tubo de concreto - D = 40 cm - Caminhão carroceria 15 t”,
apresenta seu preço divergente com o SICRO.
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Resposta: No orçamento, este serviço não é apresentado já que não faz parte do projeto em questão.

Questão 4
Questionamento: A composição “FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I
+ III” apresenta o custo do tempo fixo divergente do SICRO.
Resposta: O questionamento não procede, visto que a composição está com preço diferente do SICRO, pois
foi considerado o transporte dos insumos para a execução deste serviço.

Questão 5
Questionamento: A composição auxiliar “Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço”
apresenta o custo do tempo fixo divergente do SICRO.
Resposta: O questionamento não procede, visto que a composição está com preço diferente do SICRO, pois
foi considerado o transporte dos insumos para a execução deste serviço.
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