COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
ESCLARECIMENTO Nº 08 (19/03/2015)

Relativamente ao Edital da Concorrência nº 02/2014, a empresa CDN Comunicação Corporativa nos
apresentou os seguintes questionamentos:
“CDN Comunicação Corporativa Ltda, por seu representante, vem apresentar Pedido de Esclarecimento:
1)
O percentual de 12% sobre o valor do item 4 (R$ 584.681,09) da tabela de preços máximos resulta
num valor de R$ 70.161,73 e não R$ 72.393,20 como descrito no Edital. Assim, indagamos: como foi
obtido valor de R$ 72.393,20?
2)
Além disso, o item 4.1.3 do Edital, que cita as subcontratações, em seu subitem 4.1.3.4, página 24,
não lista nenhum dos serviços descritos no item 4 da tabela de preços que, segundo o Edital, podem
subcontratados. Na referida página 24 não constam: Media Training, Revisão de Texto, Campanhas,
Programas de conteúdo social, cultural ou esportivo e tradução. Poderiam, por gentileza, nos
esclarecer.”

Respostas: Prezado,
1) O valor de R$ 72.393,20 é ESTIMADO e tomou por base a média dos valores de TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
obtidos a partir da pesquisa de mercado.
O parâmetro de cálculo não foi a média do produto 4 que consta da página 62, qual seja, R$ 584.681,09, por si só,
mas sim a média do valor proposto pelas fornecedoras para a realização do produto 4 multiplicado pelo percentual
de 12%, que resultou no preço médio de R$ 72.393,20.
Conforme abaixo:
5- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - SUBCONTRATAÇÕES - PERCENTUAL DE HONORÁRIOS
(Subitem 4.1.3 do Projeto Básico)
Proposta 1
Proposta 2
PROPOSTAS
Verba total dos Percentual Valor da Taxa Verba total dos Percentual Valor da Taxa
serviços
estimado de
serviços
estimado de
subcontratáveis de
Administração subcontratáveis de
Administração
(produto 4)
Honorários
(produto 4)
Honorários
Subcontratações 647.330,00
PROPOSTAS

12,00%

77.679,60

500.000,00

12,00%

60.000,00

Proposta 3
Verba total dos Percentual Valor da Taxa
serviços
estimado de
subcontratáveis de
Administração
(produto 4)
Honorários

Subcontratações 662.500,00

12,00%

79.500,00

Preço médio - Preço média anual (R$): 72.393,20
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2) Na página 24 não constam: Media Training, Revisão de Texto, Campanhas, Programas de conteúdo social,
cultural ou esportivo e tradução, porque são produtos a serem oferecidos pela contratada especificamente, cuja
quantificação encontra-se definida.
A menção aos itens do produto 4 são apenas para parâmetro de cálculo de subcontratação, ou seja, a partir do
preço proposto para realização do produto 4 é que se obterá o valor passível de subcontratação.

ROBERTO MACHADO TRINDADE
Presidente da Comissão Especial de Licitação - SUPLENTE
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