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RDC Presencial Edital n.º 014/2020

Objeto: Regime Diferenciado de Contratação Presencial, para contratação de empresa de engenharia
para execução dos serviços de implantação, pavimentação e restauração da rodovia MT-020, trecho:
Paranatinga – Canarana, subtrecho: Km 99,80 – Km 166,28, com extensão de 66,48 Km.

Caderno de Respostas n.º 01

Questão 1
Tendo em vista que a documentação do edital não menciona ou prevê nas composições de preços unitários
o pagamento de royalties referentes ao material proveniente das jazidas de empréstimo, não estamos
considerando esse custo em nossa proposta comercial. Gentileza confirmar nosso entendimento.

Resposta: De acordo com o DNPM, o material de jazida não pode ser comercializado, pelo fato de que o
subsolo pertence à União. Dessa forma, caberá a empresa construtora a obtenção do material junto ao
superficiário.

Questão 2

Solicitamos a disponibilização das memórias de cálculo, planilhas e quadros quantitativos em arquivo
editável (Excel).

Resposta: Informamos que as planilhas em excel não são disponibilizadas aos licitantes.

Questão 3

Para o item 8.1 – Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a
cada 2,5m e esticador de 15 cm, foi fornecido projeto que detalha mourões de concreto com seção
quadrada de 9 cm, conforme desenho a seguir:
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Porém, tanto o descritivo do item quanto a CPU especificam mourões em concreto com seção quadrada de
11 cm. Qual seção deverá ser considerada para os mourões: 9 cm ou 11 cm?

Resposta: Deverá ser executada de acordo com as medidas previstas na composição de custo unitário.

2

