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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

 

O Pregoeiro da Comissão Setorial de Licitação – CSL/UEMASUL, após análise do 

Pedido de Esclarecimento formulado pela empresa MASTER FACILITIES LTDA, CNPJ nº 

05.564.043/0001-13, com base nos autos do processo, passa a se manifestar de seguinte forma: 

 

1) Afim de manter a isonomia do referido certame, solicitamos que nos informe 

qual(ais) as Convenções Coletivas utilizadas para mensurar o valor estimado do Pregão 

Eletrônico; 

 

Resposta – Para a mensurar o valor estimado da presente licitação a Administração utilizou-se 

da IN nº 73/2022 – SEGES/ME que norteia os procedimentos administrativos no que tange a 

realização de pesquisa de preços. Vale ressaltar que fora utilizado como parâmetro contratações 

similares praticadas pela Administração Pública mediante o cálculo da média das propostas 

finais retiradas do Banco de Preços. Foi utilizado ainda pesquisa direta com prestadores de 

serviços compatíveis com o objeto da presente licitação. Registra-se que os valores 

apresentados na pesquisa de preços levou em consideração o período, ano, código e descrição 

do objeto da licitação, conforme relatório de pesquisa de preços. 

 

2) Caso não haja Convenção coletiva para os cargos, em quais cargos e benefícios as 

licitantes deverão basear-se para elaboração da planilha de custos e formação de preços? 

 

Resposta – Os serviços que devem ser levados em consideração para basear a elaboração da 

planilha de custos e formação de preços deverão ser os mesmos descritos no objeto da presente 

licitação, ou seja, serviços de psicologia e psicopedagogia, levando em consideração os itens 5 

e 6 do Termo de Referência e o Anexo I do Termo de Referência, parte integrante do Edital. 

 

 

Imperatriz/MA, 28 de outubro de 2022. 

 

 

Francisco Sávio Costa Silva 

Pregoeiro – CSL/UEMASUL 


