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Análise Proposta G1 – TBF SERVIÇOS GERAIS 

Abaixo estão análise individualizada das planilhas de custos.  
 
Item 01 – Agente de Bilheteria 
- Módulo 5 – A – uniformes – informou custo de R$ 68,91 - deverá acrescentar o custo de R$ 5,00 relativo ao 
profissional substituto  
- Módulo 5 – C – equipamentos – informou custo de R$ 8,33 relativo ao uso de equipamentos (contador manual, 
microfone amplificador de voz e caixa de som usb) – deverá excluir esse custo pois não se aplica este posto 
de trabalho. 
 
Item 02 – Agente de Portaria 
- Módulo 5 – A – uniformes – informou o custo de R$ 68,91 - deverá acrescentar o custo de R$ 5,00 relativo ao 
profissional substituto  
- Módulo 5 – C – equipamentos – informou custo de R$ 8,33 relativo ao uso de equipamentos (contador manual, 
microfone amplificador de voz e caixa de som usb) – deverá excluir esse custo pois não se aplica a este posto 
de trabalho. 
 
Item 03 – Recepcionista Atendimento ao Público Nível Médio 
- Módulo 5 – A – uniformes – informou o custo de R$ 27,50 - deverá corrigir pois informou equivocadamente o 
custo do posto do Grupo 02 – valor correto pela sua planilha seria de R$ 18,17 – deverá também acrescentar 
custo de R$ 5,00 relativo ao profissional substituto. 
- Módulo 5 – C – equipamentos – informou custo de R$ 8,33 relativo ao uso de equipamentos (contador manual, 
microfone amplificador de voz e caixa de som usb) – deverá recalcular esse valor, pois na sua planilha calculou 
os equipamentos dividindo por 15 funcionários (somando equivocadamente também os postos do Grupo 02) 
ou seja, deve pegar o custo do equipamento de dividir por 07 funcionários, que é o quantitativo do item 03. 
 
Item 04 – Recepcionista Atendimento ao Público Nível Superior Bilingue 
- sem comentários 

 

• A empresa TBF SERVIÇOS GERAIS apresentou planilha individualizada de custos de uniformes e 
equipamentos conforme Anexo 05 do Edital. Apresentou documentos (nota fiscal, fatura, orçamento ou 
cotação de preços) que demonstre o custo dos uniformes, EPI e equipamentos. 
 

• Deverá realizar as correções nas suas planilhas de custos, estando ciente desde já, que sua proposta 
de preços não poderá sofrer majoração.  

 

 


