
PERGUNTAS E RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS - REGIME DIFERENCIADO DE 

CONTRATAÇÃO – RDC  

 

 PERGUNTA – RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 

 

Gostaria de solver uma dúvida a respeito do processo licitatório RDC 01-2018 

publicada pela Pref. Mun. de Salvador. O meu questionamento é a respeito da data a 

ser adotada na assinatura das diversas declarações. Tendo em vista que boa parte 

dessas declarações já estavam assinadas para participação no certame supracitado na 

antiga data de abertura dos envelopes (26/03/2018), antes da suspensão do mesmo 

no dia 23/03/2018, se essas declarações podem ser reutilizadas para o mesmo 

certame na nova data de abertura (05/06/2018). A minha maior preocupação é a não 

aceitação das mesmas sendo que foram datadas antes da nova data de publicação do 

edital (18/04/2018). 

 

 

 RESPOSTA  

Considerando que o RDC nº 001/2018 em questão, foi republicado com nova data para 

abertura, as datas das declarações devem corresponder a atual data de abertura do 

certame.  

 

 PERGUNTA – RDC PRESENCIAL Nº 007/2018 

“7.4.3.6.5 Experiência Técnico-Profissional (ETP): Comprovar através da apresentação 

de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente 

registrado(s) no CREA e/ou CAU, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT) 

emitida pelo CREA e/ou CAU, em nome de cada um dos profissionais de nível superior 

integrante do quadro permanente da Licitante que possui experiência para 

desempenhar atividade pertinente e compatível com as características objeto desta 

licitação que comprove a execução de serviços e projetos com características técnicas 

similares às do objeto da presente licitação, os quais se consideram as parcelas de 

maior relevância os projetos e serviços listados abaixo para os quais deverá comprovar 

qualificação para todos os itens a seguir:” 

Quando a comissão cita “integrante do quadro permanente da Licitante que” a 

comprovação do vínculo com o profissional faz por meio de quais documentos? 

 

 RESPOSTA  

Segundo item 11.2.3 alínea "c.2.1" do Edital, deverão comprovar a condição de vínculo 

com a empresa licitante mediante a apresentação da Carteira de trabalho com as 

anotações atualizadas, ou de certidão emitida pelo CREA e CAU, ou mediante a 



apresentação de contrato de prestação de serviço ou declaração de contratação futura 

acompanhada da anuência do profissional.   

 

 PERGUNTA – RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 

Gostaria de explicações a respeito do item 7.4.4.4.2 que diz: "Deverá ser detalhada a 

metodologia e suas ferramentas para dimensionamento de equipe, equipamentos e a 

previsão de tempo para execução de cada um dos serviços." Gostaria de saber qual o 

nível de detalhamento que devemos abordar em nossa proposta técnica. Devemos 

explicitar sobre a mão-de-obra para cada serviço, por mês, por item, ou de maneira 

macro para a obra toda?  A metodologia aplicada para previsão de tempo para 

execução dos serviços é o método utilizado, como PERT/CPM por exemplo? A 

ferramenta seria o software que utilizamos para desenvolver o detalhamento?  Ou as 

ferramentas são os insumos necessários para cada serviço (martelo, pá, carrinho de 

mão, enxada, etc.)? Ou é o maquinário a ser utilizado para a obra/serviço? 

 

 RESPOSTA  

Fica a cargo da empresa licitante o nível de detalhamento do planejamento da obra, 

assim como a definição da metodologia e ferramenta (software) para o 

dimensionamento da equipe. Ressaltamos que o nível do detalhamento deverá 

atender aos requisitos e necessidades da contratante, conforme edital.  

 

 PERGUNTAS – RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 

1) O profissional indicado na equipe técnica mínima, deve ser o mesmo detentor das 

CAT's para pontuação da proposta técnica? 

2) A comprovação do profissional na área de projeto de arquitetura será considerada 

como compatibilização de projeto de arquitetura? Essa instigação serve para as áreas 3 

a 7. 

3) O parâmetro para pontuação dos itens 1 a 8 na tabela padrão de pontuação da 

proposta técnica, um projeto com área superior ao mínimo estabelecido para ser 

computado várias vezes? Por exemplo: atestado com 3.550 m2 de área de projeto de 

terraplanagem . Pontuação correspondente: 5 a cada 355 m2. Pontuação requerida : 

20, já que temos 10 vezes o mínimo. 

 

 RESPOSTAS  

 

1) Sim.  



2) Não. Serão aceitos apenas Atestados/CAT que atendam as especificações 

indicadas no Edital, incluindo as descrições da TABELA PADRÃO PARA 

PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA – ATESTADOS TÉCNICO OPERACIONAL E 

PROFISSIONAL. 

3) Não. Conforme indicado no Edital para os itens 1 a 8 da TABELA PADRÃO PARA 

PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA – ATESTADOS TÉCNICO OPERACIONAL E 

PROFISSIONAL, os atestados devem ser apresentados para projetos validados 

distintos. Adicionalmente, cada atestado distinto deverá apresentar a área 

mínima indicada. 

 

 

 PERGUNTAS – RDCs PRESENCIAIS Nºs 001/2018, 002/2018, 003/20188, 

004/2018, 005/2018, 006/2018, 007/2018, 008/2018 e 009/2018 

 

1) A respeito da composição de BDI disponibilizada pelo orgão no site de 

Compras, o mesmo consta o INSS (Desoneração) igual a 4,5 %. Entretanto, a 

planilha orçamentária do edital consta "REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/17 SEM 

DESONERAÇÃO". Qual devo atender na minha composição para a proposta de 

preço? Com ou sem desoneração?  

2) Em análise a Planilha Orçamentária (ANEXO I.3) verificamos que foi utilizado 

pela SMED como referência de preço as composições da SINAPI SEM 

DESONERAÇÃO e o detalhamento do BDI informado foi COM DESONERAÇÃO. 

Acreditamos que podemos utilizar o modelo abaixo de detalhamento do BDI 

para serviços SEM DESONERAÇÃO compatível com a Planilha Orçamentária 

(ANEXO I.3). 

Estamos corretos em nosso entendimento? 

3) No detalhamento da Taxa do BDI podemos utilizar outros percentuais, pois 

nosso INSS é onerado, e no modelo está desonerado. 

4) - O percentual do ISS a ser adotado é 2% ou 3%? 

 

 

 RESPOSTA  

 

Após ouvido o setor técnico competente para dirimir as dúvidas acerca dos 

questionamentos em epígrafe, a COPEL disponibiliza a resposta da DIRE/SMED, a 

saber: 

 
Deverá atender a referência que consta na planilha orçamentária do edital, ou seja "SINAPI 

MAIO/17 SEM DESONERAÇÃO". Ademais esclarecemos que, tendo como BDI adotado o 

percentual de 25,00% do custo da obra (atendendo ao disposto no Acordão 2622/2013 TCU – 

Plenário, o qual apresenta os limites aos quais a composição do BDI deve obedecer), o modelo 

de cálculo do BDI disponibilizado nos RDC’s 001 ao 009/2018 foi apresentado como 



desonerado. Entretanto a equipe técnica verificou o equívoco da desoneração e disponibiliza o 

novo modelo, conforme anexo. Ressalta-se que o BDI continua limitado a 25,00%. 

 

 
 

 

 PERGUNTA – RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 

Gostaria de um esclarecimento sobre a RDC 001-2018. A respeito do item 5.2.2. o que 

diz: "No caso de constituição de consórcio para o efetivo cumprimento do objeto 

pactuado no contrato, as empresas consorciadas deverão assumir a execução dos 

serviços/obras na sua integralidade, não sendo aceito pela SMED o fracionamento das 

responsabilidades das consorciadas durante a execução da mesma. Portanto, não 



caberá a SMED administrar os encargos/obrigações de cada uma das empresas em 

separado, haja vista que o atendimento ao interesse público é a conclusão da obra, por 

meio da participação de todos os consorciados, como uma única empresa, com 

apresentação da proporção de participação de cada uma das consorciadas e indicação 

da empresa líder; a empresa que realizará apenas os projetos também assumirá os 

riscos da obra? Ou, já que a proporção de participação da mesma é absolutamente 

diferente, há uma delimitação de responsabilidade a partir dessa proporção?  

 

 RESPOSTA  

Em atenção ao questionamento encaminhado, informamos que as disposições 

relativas à constituição de consórcio constam do item 5.2 e seguintes do Edital RDC nº 

001/2018, que de maneira clara estipula que as empresas que constituam o consórcio 

(no máximo de duas) terão responsabilidade solidária no presente certame, devendo 

efetuar a entrega da integralidade do objeto contratado, não cabendo a esta 

Municipalidade inferir-se na divisão de tarefas entre elas.  

Ressaltamos que a constituição de consórcio resulta na formação de uma única 

empresa que irá atuar na execução do objeto objetivando a entrega do mesmo.  

Neste quadro, não resta dúvida que o consórcio é responsável pela integralidade da 

execução e entrega do objeto, sendo este o objetivo pretendido pela Administração, 

não cabendo a esta pesar responsabilidades ou obrigações.    

 

 PERGUNTA – RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 

O item: "5.2.7 Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não se 

constituem nem se constituirão, para fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o 

consórcio não adotará denominação própria, diferente de seus integrantes", quer dizer 

que para as declarações que serão em nome do consórcio, não podemos utilizar, por 

exemplo", O Consórcio Empresa 1-Empresa 2 DECLARA (...)" ?   

 

 RESPOSTA  

Em resposta ao questionamento encaminhado informamos que o item 5.2.7 do Edital 

quer dizer que o consórcio formado para o presente certame não pode ser utilizado 

para participar de outras contratações. Os consórcios constituídos devem ter como 

destinação especifica a participação no presente RDC de modo que não se constituam 

em pessoa jurídica para outros fins.  

Ademais, tal destinação deve estar inserida no compromisso público ou particular de 

constituição de consórcio.  



No que diz respeito a denominação do consórcio, esta deverá ser elaborada 

obrigatoriamente com o nome das empresas que o integram, não sendo possível a 

adoção de denominação própria diferente de seus integrantes. 

 


