RDC Presencial Edital n. 045/2022

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de implantação e
pavimentação da rodovia MT-400, trecho: Fim PU Cuiabá – Entr. MT-010 (P/pov. Nossa Senhora da
Guia), com extensão de 19,04 km.

Caderno de Respostas n.º 01
Questão 1
Solicito abaixo os devidos esclarecimentos.

a) Verificamos que na Administração não está comtemplado o B.D.I. nos seguintes itens:

Apenas no item manutenção de Canteiro está com o B.D.I. de 23,36%.

Pergunta: Como devemos proceder e o por que de não esta contemplando o B.D.I. nestes itens da
Administração Local.

b) Não conseguimos encontrar também no "RDC 045.2022 - VOLUME 4 - ORÇAMENTO DAS OBRAS" a
memória de cálculo da Parcela fixa com o valor de R$ 1.368.335,05 (Sem Desoneração), portanto
solicitamos a mesma para que possamos estar colocando em nossa planilha de orçamento.

Respostas:
a)

O custo da administração local na planilha orçamentária está contemplando o valor do BDI.

b)

Na montagem do Volume 04 do Projeto houve um equívoco na juntada da memória de cálculo dos
custos de administração local, cuja versão correta foi disponibilizada no site da SINFRA/MT, item 9 –
MEMÓRIA DE CÁLCULO - PARCELA FIXA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL. Tal fato não causa prejuízo
ao valor total do orçamento, que continua inalterado.

Questão 2
Venho através desta solicitar esclarecimento pois a resposta que foi dada não condiz com o que está na
proposta pois a Administração local está lançada direto na planilha de orçamento, e portanto não está con
B.D.I., conforme planilha abaixo:

Como podemos ver o valor da Administração local está lançado direto na coluna de Valor Total com B.D.I. e
portanto não está contemplado com o mesmo.

Pergunta: Como devemos proceder, pois Administração Local não está com B.D.I. é somente está com B.D.I
na sua composição de manutenção de Canteiro?

Respostas: Em atendimento ao questionamento quanto a incidência do BDI, a empresa construtora deve
observar cada memorial referente a administração local. O custo com BDI está inserido diretamente nos
insumos (mão de obra e veículos) de cada memorial (parcela fixa, vinculada, variável, manutenção de
canteiro e despesas diversas).

Questão 3
Solicito o devido esclarecimento:

13.18. Da Qualificação Econômica Financeira
13.18.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrados há mais de 3(três) meses da data de apresentação da proposta.
13.18.3. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

13.18.4. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou
cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento.

Conforme documento em anexo foi prorrogado para o dia 30 de Junho de 2022 a entrega do ECD.

Pergunta: Para o RDC 045-2022 pode-se apresentar o Balanço ECD de 2020 pois ainda estaremos no prazo
de entrega do ECD de 2021.

Respostas: Sim.

