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AVISO Nº 03 

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

LICITANTE: Rio Minas Terceirização e Administração de Serviços LTDA 

CNPJ: 08.491.163/0001-26 

Tributação: lucro real trimestral 

RAT x FAP = 3,00% conforme GFIP 

✓ Cabeçalho: 

• Corrigir data de apresentação da proposta (consta 05/11 – apresentou em 18/11/19) 

• Inserir nº do Pregão, onde faltar 

• Corrigir data da convenção coletiva (algumas planilhas estão com a data “trocada”). 

 

✓ Módulo 1: 

• Item 6 – Assit Atendimento Taboão da Serra: o salário inserido é de 220 horas, mas este posto 

é de 180, se piso é de R$ 1.200,38, tal diferença impactou em todos os demais valores. Licitante 

deve justificar e, se for o caso, rever os cálculos dessa planilha. 

 

✓ Submódulo 2.3:  

• Item 1 – Supervisor São Paulo-Sede: VT dimensionado pelo licitante em R$ 4,30, o que equivale 

a apenas 1 passagem de ônibus. Em SP a maioria dos trabalhadores com esse salário moram nas 

periferias, por isso foi dimensionado em R$ 7,95, que é o valor do ônibus + trilho no VT.  

• OBS.: a rubrica está com valor “zero” – Licitante deve informar como vai proceder em relação 

a isso – a empresa terá que arcar com esse custo?  Caso seja trabalhador que more perto e não 

opte pelo VT, atentar para que não haja o desconto. 

 

• Item 2 – Assist Atendimento São Paulo-Sede e Item 3 – Assist Atendimento São Paulo -

Poupatempos: vale transporte dimensionado em R$ 4,30, o que equivale a apenas 1 passagem 

de ônibus ou metrô. Caso tenha trabalhadores que necessitem de metrô + ônibus ou trem + 

ônibus o licitante terá que arcar com essa diferença. 

 

• Item 15 – Assist Atendimento Registro: VT dimensionado com custo “zero”. Vide observação 

para o Item 1. 

 



 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 
 

 
Página 2 de 3 

 

• Todos os itens: incidência do auxílio creche em 0,0100% ao invés de 0,060%. Licitante deve 

Justificar. 

 

• Todos os itens: Seguro de vida 28,80 – na pesquisa de preços o menor valor encontrado foi de 

R$ 36,00. Justificar. 

 

✓ Módulo 3 – Para todos os itens:  

• Aviso prévio trabalhado alínea “D” – A planilha divulgada em edital dimensionou em 1,94 – 

licitante considerou 0,16% (resultado da divisão de 1,94% por 12). Isso implica também no 

percentual das alíneas “E” e “F”. Explicar a lógica utilizada para esse cálculo ou refazer, se for 

o caso. 

 

✓ Módulo 4 – Para todos os itens:  

• Substituto na cobertura de férias alínea “A” – A planilha divulgada foi dimensionada em 8,33%; 

licitante, em 0,69% (resultado da divisão de 8,33% por 12). Explicar a lógica utilizada para esse 

cálculo ou refazer, se for o caso. 

 

• Número de ausências legais “B” – A planilha divulgada no Edital dimensionou em 5,6 dias / ano 

conforme dados estatísticos do IBGE – licitante colocou em 2,5 dias/ano. Justificar. 

 

• Percentual de incidência de acidente de trabalho em 0,04% . Cálculos das planilhas divulgadas 

no Edital: [(15/30)/12] x 0,08 x 100 = 0,33% , OBS: 15 = número de dias em que o empregado 

repousa e contratada remunera, 30 = número de dias no mês, 12 = número de meses no ano, 

8% = média dos trabalhadores que sofrem, acidente/ano, de acordo com estatísticas do IBGE 

,100% = salário integral. No cálculo das planilhas do licitante, chega-se a 0,96% de 

trabalhadores que sofrem acidentes/ano, ou seja, menos de 1% - Justificar. 

 

• Cobertura das férias – todos os itens: Verificar cobertura de férias, porque com esse valor não 

há impacto no 1º ano (não há fato gerador para este pagamento), mas a partir da renovação 

isso vai dar +/- R$ 115,00/ano de defasagem para a empresa. 

 

✓ Módulo 6: 

• Item 1 – Supervisor SP-Sede: Custos indiretos em 0% - comprovar exequibilidade. 

• Item 1 – Supervisor SP-Sede: Lucro - 6,30% - comprovar exequibilidade. 

 

• Item 5 – Assist Atendimento Taboão da Serra: Custos indiretos em 1,74% - (Grande São Paulo) 

– Justificar. 
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• Item 9 – Assist Atendimento Bauru: Custos indiretos em 1,89% - a contratada deverá arcar 

com os custos de hospedagem e deslocamento desses profissionais para a Sede em São 

Paulo/SP – Justificar e/ou comprovar exequibilidade, se for o caso. 

 

• Demais itens com custos indiretos entre 1,90% e 2,50%: aceitável, se não houver argumento 

de que despesas de outras rubricas seriam compensadas nestes percentuais. 

 

• Lucro para todos os itens: em 2,35% - Ok. 

 

São Paulo, 19 de novembro de 2019. 

 

 

Pregoeira: 

 

 

 

Equipe de Apoio: 

 


