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

EDITAL RDCI PRESENCIAL Nº 001/2022 Processo SEI nº 2150.01.0000463/2022-02 SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS
Nº 02 
4 mensagens

lucelia@vsisbrasil.com.br <lucelia@vsisbrasil.com.br> 29 de julho de 2022 19:30
Para: cplrdci <cplrdci@fha.mg.gov.br>

À
FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF
Av. São Paulo 3.996 – Vila Rosário Ibirité / MG
 
A/C Comissão Especial de Licitação

 
Ref.: EDITAL RDCI PRESENCIAL Nº 001/2022, Processo SEI nº 2150.01.0000463/2022-02
SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS Nº 02
 
A VERDI SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA., vem respeitosamente solicitar esclarecimentos referente ao Edital acima citado:
 
1.      A resposta abaixo refere-se ao BDI, porém nossa questão é sobre a ADMINISTRAÇÃO LOCAL E ENCARGOS COMPLEMENTARES.
 

Segue novamente nossa questão:
1.       No Edital, item 8.3.3.3, temos:  – Para o cálculo do valor total dos itens administração local e encargos complementares sempre que possível
deverá ser adotada a metodologia do CREA/MG.
Buscamos tal informação junto ao CREA – MG e recebemos a resposta abaixo. Favor nos orientar quanto aos encargos e administração local
em MG.
 

1.      Podemos utilizar como modelo, a tabela de COMPOSIÇÃO DE CUSTOS abaixo, visto que nos parece que a tabela do ANEXO XXI do Edital
está incompleta (Faltando item E)?
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Comissão Especial de Licitação <cplrdci@fha.mg.gov.br> 1 de agosto de 2022 09:24
Para: Engenharia FHA <engenharia@fha.mg.gov.br>, Presidente FHA <presidente@fha.mg.gov.br>, Procuradoria FHA <procuradoria@fha.mg.gov.br>

Senhores(as),
A empresa Verdi Sistemas Construtivos Ltda solicitou o pedido de esclarecimento.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

cplrdci@fha.mg.gov.br <cplrdci@fha.mg.gov.br> 1 de agosto de 2022 09:27
Para: lucelia@vsisbrasil.com.br, lucelia@vsisbrasil.com.br

Sua mensagem 

  Para: lucelia@vsisbrasil.com.br 
  Assunto: EDITAL RDCI PRESENCIAL Nº 001/2022 Processo SEI nº 2150.01.0000463/2022-02 SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS Nº 02 
  Enviada: 29/07/2022 19:30:05 GMT-3 

foi lida em 01/08/2022 09:27:42 GMT-3 

Engenharia FHA <engenharia@fha.mg.gov.br>
Para: Comissão Especial de Licitação <cplrdci@fha.mg.gov.br>

Prezados, 

Muito bom dia! 

A planilha de BDI do CREA MG foi enviada no intuito de orientar em relação ao cálculo da Adm. local e sobre o que deve ser considerado para fins de calculo. De acordo com a cartilh
da União, segue:
"A administração local também é um componente do custo direto da obra e compreende a estrutura administrativa de condução e apoio à execução da construção, composta de pesso
escritório e de segurança (vigias, porteiros, seguranças etc.) bem como, materiais de consumo, equipamentos de escritório e de fiscalização. Vale comentar que despesas relativas à a
poderem ser quantificadas e discriminadas por meio de contabilização de seus componentes, devem constar na planilha orçamentária da respectiva obra como custo direto. A mesma 
despesas
de mobilização/desmobilização e de instalação e manutenção de canteiro. Essa prática vem sendo recomendada pelo TCU e visa a maior transparência na elaboração do orçamento d

Para tal, considerar cartilha sugerida no site de Infraestrutura de Minas Gerais, com as devidas orientações de composição de planilhas orçamentárias: 
<http://www.infraestrutura.mg.gov.br/municipio/consulta-a-planilha-de-precos-seinfra> 
<https://portal.tcu.gov.br/inicio/index.htm> 

mailto:lucelia@vsisbrasil.com.br
http://www.infraestrutura.mg.gov.br/municipio/consulta-a-planilha-de-precos-seinfra
https://portal.tcu.gov.br/inicio/index.htm
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Em relação a planilha de composição de preço, podem ser considerados conforme citado no Edital: 

[Texto das mensagens anteriores oculto]


