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ANÁLISE DAS PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS – PE SRP 23/2019 

LICITANTE: OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI – CNPJ: 10.874.523/0001-10 

Tributação: lucro real RAT x FAP = 1,00 conforme GFIP; RAT verificado no Decreto nº 3.048/199 – Anexo 

V, alterado pelo Decreto 6.957/2009, pelo CNAE preponderante: 7.830-2/00 

✓ Cabeçalho: 

• Inserir nº do Pregão, onde faltar 

• Corrigir mês e ano da CCT (em algumas planilhas consta como a mesma data base da categoria) 

 

✓ Submódulo 2.3:  

• Para todos os itens – Seguro de vida em R$ 36,00 – valor compatível com a pesquisa de preços do 

Coren-SP constante às fls. 541 do processo. Sem necessidade de justificação. 

• Item 15 – Assist de atendimento Registro: Vale transporte dimensionado em R$4,10, diferente da 

planilha divulgada no Edital, a R$4,15. O licitante arcará com eventuais diferenças, se houver. 

 

✓ Módulo 4:  

• Para todos os itens – Percentuais de incidência para substituição em licença paternidade e 

maternidade dimensionados diferente da planilha divulgada – Tais percentuais são dimensionados 

conforme realidade da empresa. Não há elementos aqui que justifiquem a necessidade de alguma 

comprovação por parte do licitante. 

• Item 13 – Assist de atendimento Sorocaba: Valor do substituto na cobertura de ausências legais: 

R$25,56 (em nosso modelo o valor seria de R$25,60). Arredondamento para baixo, porém com 

impacto de cerca de R$2,00 no valor total do posto em 12 meses, o que é irrelevante no montante 

da proposta. 

• Item 14 – Assist de atendimento Barretos: Valor do substituto na cobertura de ausências legais: 

R$25,56 (em nosso modelo o valor seria de R$25,60). Arredondamento para baixo, porém com 

impacto de cerca de R$2,00 no valor total do posto em 12 meses, o que é irrelevante no montante 

da proposta. 

• Itens 15 – Assist de atendimento Registro: Valor do substituto na cobertura de ausências legais: 

R$25,56 (em nosso modelo o valor seria de R$25,60). Arredondamento para baixo, porém com 

impacto de cerca de R$2,00 no valor total do posto em 12 meses, o que é irrelevante no montante 

da proposta. 

 

✓ Módulo 6: Custos indiretos para todos os itens: Análise realizada pela Gerência de Compras e 

Contratos – Coordenador do Setor de Cotação, abaixo transcrita: 
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“Após verificação dos percentuais propostos para custos indiretos, entendemos - daquilo que nos 

permite supor custo indireto com a contratação - que, para os itens 1 a 7 não será necessária 

qualquer providência em relação à aceitabilidade da proposta. Entre os itens 8 e 15, entendemos 

que cabe solicitar à licitante que declare formalmente que está ciente dos custos indiretos 

envolvidos com a contratação de postos, especialmente a necessidade de deslocamento de pessoal 

no treinamento inicial (isto é, alimentação, deslocamento e eventual hospedagem dos 

empregados).” 

• PIS e COFINS para todos os itens: Análise realizada pelo Gerente Financeiro, abaixo transcrita: 

“Analisamos as documentações apresentada pela licitante Objetiva Serviços Terceirizados 

Eireli: 

 1 - CONSOLIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS DO PERÍODO (M200/M600); 

2 -REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST;  

3-  REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST, ALÍQUOTAS E BLOCO;  

E confrontamos com a planilha de apuração do percentual médio de recolhimento do período 

referente aos últimos 12 meses de PIS e COFINS recolhidos pelo regime de incidência não-

cumulativo, e valores trazidos na planilha, encontram-se em CONFORMIDADE com as informações 

enviadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil, através do Sistema Público de Escrituração 

Digital – SPED, bem como, CORRESPONDEM aos valores respectivamente de PIS 0,52 % e COFINS 

2,16% oriundos das médias dos últimos 12 meses apresentados pela empresa.” 

 

✓ Obsevações Gerais: 

• Algumas planilhas com pequenas diferenças no arredondamento do cálculo final, 

aproximadamente R$ 2,00 a R$ 4,00 em 12 meses, as quais tornam-se irrelevantes no montante do 

total da proposta, de mais de 2 milhões de reais.  

 

São Paulo, 22 de novembro de 2019. 

Pregoeira: 

 

Meire Ferreira Tortolani 

Equipe de Apoio: 

Camilla Batista de Calda                                                       Lais Serafim de Freitas 

Vinicius Pereira Souza 

Divulgado na sessão do pregão, de 22/11/2019 

Publicado no site do Coren-SP, disponível em: https://portal.coren-sp.gov.br/licitacoes/pregao-eletronico-no-23-2019-apoio-

administrativo-srp/ 
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