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Comissão Especial de Licitação <cplrdci@fha.mg.gov.br>

RDC 001/2022 - Esclarecimento sobre o Edital 
2 mensagens

Comercial 01 - Superenge <comercial.01@superenge.com.br> 12 de julho de 2022 13:59
Para: "cplrdci@fha.mg.gov.br" <cplrdci@fha.mg.gov.br>

Boa tarde,

 

Vimos por meio deste respeitosamente solicitar o Anexo VI que consta no item 4 do Edital de RDC 001/2022,
Construção e Expansão de Escola e Equipamentos Socioculturais da Fundação Helena Antipoff, referente à Planilha
de Custos e Formação de Preços, que não se encontra anexada ao Processo disponível no site da Fundação.

 

Solicito este item caso ele esteja disponível de alguma forma, e, se possível, em meio eletrônico, para que
possamos nos aprofundar na análise da viabilidade da obra.

 

Agradeço antecipadamente, e me coloco à disposição pra tratar deste assunto.

 

 

Atenciosamente,

 

 

Leandro Amaral.
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Para: Comercial 01 - Superenge <comercial.01@superenge.com.br>

Senhor fornecedor, 
Inicialmente, esclarecemos que com base nas demandas da Fundação Helena Antipoff, nas vantagens do Sistema
Construtivo Modular e no anteprojeto em anexo a licitação, composto por todos aspectos mínimos e necessários
para contratação dos Projetos Básicos e Executivos de Engenharia e Execução das Obras, o presente edital para
contratação nos moldes do Regime Diferenciado de Contratação – RDC no regime de Contratação Integrada, possui
seu orçamento sigiloso. 

A Lei 12.462/11 (art. 6º, caput) define que a divulgação do orçamento previamente estimado para a contratação seria
“ tornado público apenas e imediatamente após o encerramento da licitação”, e ainda, no Decreto Federal
7.581/2011 (Regulamento do RDC, art. 9º) definiu que o  momento exato da divulgação do orçamento sigiloso
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(“encerramento da licitação”) seria “após a adjudicação do objeto” 

Portanto, a licitante deverá apresentar projeto básico e executivo e, como consta no edital, para que sejam
analisados técnica e preço. Assim, o Edital 01/2022 RDCi lançado pela FHA, tem o seu orçamento SIGILOSO, em
atendimento ao disposto nas normas citadas anteriormente e, ainda, no art. 8º do Decreto Estadual n. 46160/2013. 

Face ao exposto, o Anexo VI refere- se a planilha de custos e formação de preços para composição de um valor
estimado da obra, que será disponibilizada imediatamente após o encerramento da licitação. 

Comissão Especial de Licitação
Fundação Helena Antipoff
[Texto das mensagens anteriores oculto]


