
PERGUNTAS E RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS – REGIME DIFERENCIADO DE 
CONTRATAÇÃO – RDC 

 

REF. RDC Nº 10/2018  

Objeto: Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços técnicos de 

elaboração e compatibilização de projetos básico e executivo de arquitetura e engenharia, e 

execução da obra de reconstrução do CMEI PLATAFORMA da Secretaria Municipal da 

Educação – SMED, no regime de contratação integrada previsto na lei nº 12.462/2011, 

conforme especificado no anteprojeto e seus anexos. 

REF. RDC Nº 14/2018  

Objeto: Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços técnicos de 

elaboração e compatibilização de projetos básico e executivo de arquitetura e engenharia, e 

execução da obra de reconstrução da ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANGABEIRA da 

Secretaria Municipal da Educação – SMED, no regime de contratação integrada previsto na lei 

nº 12.462/2011, conforme especificado no anteprojeto e seus anexos. 

 PERGUNTA – RDC PRESENCIAL Nº 010/2018 E RDC Nº 014/2018 

 

A respeito da tabela padrão de pontuação da proposta técnica, nas áreas de 1 a 10, todos eles 

tratam de projetos validados distintos. Gostaria de saber se o raciocínio conforme 

demonstrado no arquivo em anexo está correto. Pergunta-se, portanto: 1) Podem ser somados 

a quantidade de certo item em atestados diferentes para se atingir a pontuação? 2) Pode um 

atestado com a quantidade necessária para atingir a pontuação máxima ser utilizado? 

Parâmetros 
para 

pontuação 
do item 

Pontuação 
correspondente 

Pontuação 
mínima 
exigida 

Pontuação 
máxima 
admitida 

Pontuação 
Requerida 

pela 
Licitante 

ATESTADO 
1 

ATESTADO 
2 

ATESTADO 
3 

TOTAL 

A cada 500 
m² de 

projetos 
validados 
distintos  

5 (cinco)  5 (cinco)  20 (vinte) 20 800 m² 700 m² 500 m² 
2000 
m² 

A cada 500 
m² de 

projetos 
validados 
distintos  

5 (cinco)  5 (cinco)  20 (vinte) 20 10.000 m²     
10.000 

m² 

 

 RESPOSTA  

Conforme indicado no Edital para os itens 1 a 8 e 10 da TABELA PADRÃO PARA PONTUAÇÃO 

DA PROPOSTA TÉCNICA – ATESTADOS TÉCNICO OPERACIONAL E PROFISSIONAL, os 

atestados devem ser apresentados para projetos validados distintos, sendo que cada atestado 

distinto deverá atingir a pontuação mínima indicada. Para os itens 9, 11 e seguintes poderá 

haver a soma para atingir a pontuação. 

 

 



REF. RDC Nº 10/2018  

Objeto: Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços técnicos de 

elaboração e compatibilização de projetos básico e executivo de arquitetura e engenharia, e 

execução da obra de reconstrução do CMEI PLATAFORMA da Secretaria Municipal da 

Educação – SMED, no regime de contratação integrada previsto na lei nº 12.462/2011, 

conforme especificado no anteprojeto e seus anexos. 

REF. RDC Nº 16/2018  

Objeto: Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços técnicos de 

elaboração e compatibilização de projetos básico e executivo de arquitetura e engenharia, e 

execução da obra de reconstrução da CMEI MARIA ROSA FREIRE da Secretaria Municipal da 

Educação – SMED, no regime de contratação integrada previsto na lei nº 12.462/2011, 

conforme especificado no anteprojeto e seus anexos. 

 PERGUNTA - RDC PRESENCIAL Nº 010/2018 E RDC Nº 016/2018 

Após analise das planilhas orçamentárias das RDC's observou-se uma incongruência nos 

valores adotados. Conforme planilha em anexo, percebe-se que as RDC's 001/2018 e 005/2018 

compartilham de seus índices financeiros (17,1432%) e referências do SINAPI (maio/2017 sem 

desoneração). Em contrapartida, este índice financeiro se aproxima do abordado na RDC 

016/2018 com referência do SINAPI de Dezembro/2017 Desonerado. Além disso, as RDC's 

011/2018, 014/2018 e 015/2018 tem o mesmo índice financeiro (1,178613), apesar de a 

referência do SINAPI de cada uma ser diferente. Observou-se também que pode haver tido um 

uso equivocado do símbolo de porcentagem (%) na RDC 012/2018, cujo é 1,029133%, 

enquanto que na RDC 010/2018 o índice é de 2,9133% que, em decimal seria 1,029133, e os 

mesmo certames tem o seu SINAPI de dezembro/2017, modificando-se apenas em 

desonerado e não desonerado. O questionamento é o seguinte, qual a minha interpretação 

sobre os índices financeiros utilizados? Como irei reajustar os meus valores unitários? 

 RESPOSTA  

Para auxiliar na interpretação, esclarecemos que a finalidade do índice financeiro é 

acompanhar/atualizar os preços lançados em planilha. Para seu cálculo faz-se necessário 

considerar a data base na qual foi elaborada a composição dos preços e considerar o mês da 

atualização dos preços para a planilha atual, considerada para a licitação. Há de se ressaltar 

que esses índices são aplicados exclusivamente sobre os itens que não foram orçados 

utilizando a referência de preços do SINAPI ou ORSE. Adicionalmente, esclarecemos na tabela 

a seguir os valores dos índices financeiros, em percentuais e fatores, utilizados para atualizar 

as composições de preços de cada RDC: 

 RDC 
ÍNDICE FINANCEIRO 

Percentual Fator de Multiplicação 

010/2018 2,9133 % 1,029133 

011/2018 17,8613 % 1,178613 

012/2018 2,9133 % 1,029133 

013/2018 0,3802 % 1,003802 

014/2018 17,8613 % 1,178613 

015/2018 17,8613 % 1,178613 

016/2018 17,1433 % 1,171433 



 


