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KAMILA ALVES CHIANCA

De: Cpl [cpl-bounces@tre-df.gov.br] em nome de Ilka Ferreira 
[ilka.ferreira@murtaconsultoria.com.br]

Enviado em: terça-feira, 12 de março de 2019 16:06
Para: cpl@tre-df.gov.br
Assunto: [Cpl] NOTAS EXPLICATIVAS E PLANILHA
Anexos: PLANILHA E NOTAS EXPLICATIVAS.pdf; ATT00063.txt

A 
CPL  
 
Sr. Pregoeiro, 
 
Conforme solicitado, segue anexo documentação contendo notas explicativas e planilha demonstrativa, em 
atendimento ao Pregão nr. 05/2019. 
 
A disposição.  
 

Cliqu
e 
com 
o 
botã
o 
dir… 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019 

 
NOTAS EXPLICATIVAS / PLANILHA 

 
Moreno, 12 de março de 2019. 

 
 
À 
Comissão Permanente de Licitação do TRE- DF 
 
At.: Sr. Pregoeiro 
 
Vimos por meio desta, apresentar notas explicativas, bem como planilha de composição de custos 
em atendimento às solicitações referente ao Pregão nr. 05/2019.  
 
NOTAS EXPLICATIVAS 
 

1. O Edital não solicitou planilha de custos, desta forma, segue anexo planilha demonstrativa. 
2. O Edital em seu objeto, trata que a mão-de-obra não é exclusiva. 
3. A empresa já mantém contratos em Brasília, portanto, já existe equipe apta para a execução 

dos serviços, neste caso, já estão dentro do nosso custo fixo, o que não vão impactar na 
exequibilidade desse contrato. 

4. O balanço patrimonial e suas demonstrações financeiras, já comprovam que o nosso 
patrimônio líquido é superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, bem 
como os nossos índices de liquidez, são superiores a 1 (um). 

5. Como comprovação, já apresentamos nossos atestados de capacidade técnica para mais 
de 100mil vidas, o que resulta que estamos aptos à prestar os serviços objeto deste edital.  

6. Afirmamos nosso compromisso aos requisitos deste edital, assinando todas as Declarações 
de Pleno Atendimento e cumprimento às obrigações deste edital. 

7. A exequibilidade dar-se pelos demais contratos firmados entre a Murta e seus clientes, onde 
consegue-se diluir os custos dos serviços ora prestados nessa capital.  

8. Como estratégia de mercado, a empresa decidiu participar deste certame, uma vez que 
conseguirá arcar com todas as despesas decorrentes destes serviços.  

 
Após explanação das notas explicativas, se esse conceituado órgão não estiver seguro com a 
contratação da empresa vencedora deste certame, que nos apresente respostas fundamentadas 
sobre o porquê da suposta exequibilidade, uma vez que a empresa já declarou e comprovou que 
os serviços serão prestados com qualidade e de acordo com as obrigações descritas nesse edital. 
 
Assim sendo, nos comprometemos em fazer um Seguro Garantia no valor total da contratação, a 
fim de resguardar a Administração de qualquer prejuízo ou dano causado, no decorrer desse 
contrato. Onde  demonstramos, assim, para a nossa intenção na prestação de serviço junto a esse 
órgão. Mesmo não havendo exigência de garantia no referido edital.  
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Sendo só o que se apresenta até o momento.  
 
Cordialmente,  
 
 

 
 
 

______________________________________________ 
Fernando Cézar Murta Moreira 

Diretor Executivo 
Murta Gestão e Auditoria em Sist. de Saúde Ltda-EPP 

ESPECIALISTA QUANTIDADE 
REMUNERAÇÃO 

POR DEMANDA

DEMANDA 

APROX.  

MÊS

TOTAL MÊS

MÉDICO AUDITOR 2 50,00R$                       20 1.000,00R$  

ENFERMEIRO AUDITOR 2 25,00R$                       30 750,00R$      

FISIOTERAPEUTA 2 20,00R$                       5 100,00R$      

DEMAIS DESPESAS

ALUGUEL SALA 1 1.500,00R$                 1.500,00R$  

DESP. ADMINISTRATIVAS 1 1.000,00R$                 1.100,00R$  

DESPESAS EXTRAS 1 1.000,00R$                 1.000,00R$  

5.450,00R$  

PLANILHA DEMONSTRATIVA

CUSTO TOTAL / MÊS


