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EDITAL - CONCORRÊNCIA SERIS Nº 001/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: E:34000.0000005154/2019 

 
INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES PARA A APURAÇÃO DA NOTA DE CLASSIFICAÇÃO 

FINAL (NC) DAS PROPOSTAS DAS LICITANTES. 
 
As instruções a seguir são complementares às disposições contidas nos itens 11.1 a 11.4 
do título CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO (folhas 9 e 10) DO EDITAL; e alínea “a” e 
itens 1.1 e 1.2 do item 4. A PONTUAÇÃO DOS FATORES DE PREÇOS DAS PROPOSTAS 
TOTALIZARÁ NO MÁXIMO 100 PONTOS, OBEDECIDOS AOS SEGUINTES CRITÉRIOS DO 
ANEXO II DO EDITAL. 
 
1. As instruções que se seguem complementam os itens acima apontados. 
 
2. As propostas serão avaliadas e julgadas mediante os resultados dos critérios de 
avaliação da proposta técnica (Anexo II do Edital) e proposta comercial (Anexo III do 
Edital) estabelecidos neste documento, sendo a Nota de Classificação Final (NC), 
conforme previsto obtida pela aplicação do seguinte procedimento e fórmulas de 
cálculos: 
 
2.1 O critério de julgamento é o de “Técnica e Preço”, sendo considerada vencedora a 
licitante que obtiver maior número de pontos na Nota de Classificação Final (NC), numa 
escala de 0 (zero) a 100 (cem), atribuindo-se: 
a) Para o Índice Técnico (IT) serão atribuídos 60 (sessenta) pontos de fator de 
ponderação; 
b) Para o Índice de Preço (IP) serão atribuídos 40 (quarenta) pontos de fator de 
ponderação. 
 
3. Na avaliação final a Nota de Classificação Final (NC) será a resultante da seguinte 
fórmula: 

NC = ITx60 + IPx40 

 
Onde, NC= Nota de Classificação Final das propostas; IT=Índice Técnico da proposta 
técnica; IP=Índice de Preço da proposta de preço. Os multiplicadores 60 (sessenta) e 40 
(quarenta) são os responsáveis pelas atribuições dos pesos de 60% para a Proposta 
Técnica e 40% para a Proposta de Preço e ao mesmo tempo pela manutenção do NC 
numa escala situada entre 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 
 
4. O Índice Técnico (IT) da proposta, conforme previsto será dado pela equação a 
seguir: 
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IT =
∑

100
 

 
 
Onde, o símbolo ∑ representa a soma de todos os pontos que a proposta técnica sob 
julgamento atingiu. O limite máximo de pontos que pode ser atingido pela proposta 
técnica sob julgamento é igual a 100 (cem) pontos. 
 
5. O menor preço global apresentado pelas licitantes receberá o Índice de Preço (IP) 
igual a 1 (um). As demais licitantes terão seus índices de preço inferiores a 1(um) e 
calculados na seguinte fórmula: 

P =
MPP

PJ
 

 
Onde, MPP é o valor da menor proposta de preços e PJ é o valor do preço da proposta 
sob julgamento. 
 
6. Com base nestes esclarecimentos, a Nota de Classificação Final (NC) das propostas 
técnicas e de preço da licitante sob julgamento será sempre um número situado entre 0 
e 100 e calculado pela formula: 

NC = ITx60 + IPx40 

 
7. Os arredondamentos para os valores calculados de IT, IP e NC, se necessários, serão 
feitos na quinta casa decimal, desprezando-se os algarismos posteriores. 
 
8. A classificação final das licitantes será feita em ordem decrescente da Nota de 
Classificação Final (NC), sendo a melhor classificada a licitante que atingir o maior NC e 
a pior classificada a licitante que atingir o menor NC. 
 
Maceió/AL, 13 de dezembro de 2021. 

 
 


