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Esclarecimentos solicitados: 
 
Solicito que me esclareçam o seguinte: 
 
Suponhamos que eu calculei, usando planilha de formação de preços, o valor unitário mensal 
do profissional de nível médio e este valor é R$ 6000,00(incluído encargos, tributos, etc.). 
Então, antes de incluir este item(profissional de nível médio, ou seja, PMNM)  no 
COMPRASNET  eu devo multiplicar R$ 6000,00 por 24(6.000 X 24), que dá o resultado 
144.000,00, e depois, ao incluir a proposta no COMPRASNET, eu devo informar este 
valor(144.000,00) como valor unitário(de 01 mês)? 
É isto mesmo? 
Se não for, por favor, me esclareçam melhor.     
 
 
Resposta: 
 
Prezado Senhor, 
 
Em resposta ao seu questionamento, informamos que está correto o seu cálculo. No caso 
apresentado como exemplo, referente ao item 2, o valor a ser lançado no Comprasnet deve ser 
o valor mensal multiplicado por 24, ou seja, tomando como parâmetro a hipótese apresentada, 
R$ 6.000,00 x 24 = R$ 144.000,00, equivalendo ao valor mensal do serviço (PMnm) já com a 
aplicação do peso da fórmula. 
De igual forma, em relação aos outros itens, também deve ser observado o fator de 
multiplicação informado no edital da licitação para a inclusão dos valores de cada item, como 
destacado no subitem 4.2 do edital, a seguir transcrito: 
 
4.2. Deverão constar da proposta:  
a) no campo “preço”, os seguintes valores: 

 
ITEM DESCRIÇÃO 

1 
O valor da multiplicação de 48 x PMNS 

onde PMNS corresponde ao valor mensal dos serviços de profissional de nível 
superior 

2 O valor da multiplicação de 24 x PMNM 
onde PMNM corresponde ao valor mensal dos serviços de profissional de nível médio 

3 
O valor da multiplicação de 40 x PSA1NS 

onde PSA1NS corresponde ao valor do Pacote de serviços adicionais 1 para 1 (um) 
profissional de nível superior durante 1 hora 

4 
O valor da multiplicação de 80 x PSA1NM 

onde PSA1NM corresponde ao valor do Pacote de serviços adicionais 1 para 1 (um) 
profissional de nível médio durante 1 hora 

5 
O valor de PSA2NS 

onde PSA2NS corresponde ao valor do Pacote de serviços adicionais 2 para 1 (um) 
profissional de nível superior (7 horas x 20 dias) 

6 
O valor de PSA2NM 

onde PSA2NM corresponde ao  valor do Pacote de serviços adicionais 2 para 1 (um) 
profissional de nível médio (7 horas x 20 dias) 

7 

O valor da multiplicação de 60 x TD 
onde TD corresponde à taxa diária de deslocamento = alimentação + hospedagem e 
TODOS os encargos trabalhistas incidentes sobre o traslado 
Obs.: Estima-se que serão realizados 180 (cento e oitenta) deslocamentos por ano. 
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Registramos, por fim, que a adjudicação deste pregão é Global (subitem 9.3) e os preços de 
cada item devem ser iguais ou inferiores aos da planilha de custos anexa ao edital (subitens 
7.1, 71.1 e 7.1.1.1).  
 
Atenciosamente, 
 
Heloísa Helena Bastos Silva Lübke 
Pregoeira 
 


