
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

Processo: 08.00009/2017
Pregão Eletrônico n. 141/2018/SML/PVH
OBJETO:  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  NA  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA, PARA  PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR DE FORMA CONTÍNUA, COMPREENDENDO DESJEJUM,
COLAÇÃO,  ALMOÇO,  LANCHE,  JANTAR,  CEIA,  DIETA  ENTERAL,  FÓRMULA
LÁCTEA, CAFÉ, LEITE E ÁGUA A PACIENTES, ACOMPANHANTES, SERVIDORES E
RESIDENTES PLANTONISTAS NA MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA –
MMME, da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Em face da necessidade de dar transparência aos atos
praticados no Pregão Eletrônico em referência, elaboro o presente
expediente,  contendo  o  resumo  da  análise  das  Planilhas  de
Composição de Custo e Formação de Preço da Empresa Arrematante
deste Pregão.

1. DAS PLANILHAS DE FORMAÇÃO DE PREÇO

Inicialmente,  quanto  às  questões  relacionadas  às
Planilhas  de  Composição  de  Custos,  anoto  que  o  nível  de
detalhamento das mesmas, guardam especificidades que exigem análise
e manifestação por servido com conhecimento técnico. 

Diante disso, as Planilhas de Composição de Custos e
Formação  de  Preço  foram  encaminhadas  à  Assessoria  Técnica
Especializada  da  SML  para  análise,  retornando  com  Parecer
apresentando  apontamentos  nas  planilhas  que  deverão  ser
modificados,  com  a  finalidade  de  resguardar  a  administração
municipal, e padronizar aos moldes das instruções normativas que
balizam as empresas do ramo de terceirização de mão de obra.

I. ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA – EPP

Para  correta  avaliação  das  planilhas  de  custos  e
formação  de  preço,  adentramos  ao  caderno  técnico  do  Estado  de
Rondônia  elaborado  pelo  Ministério  da  Economia,  instruções
normativas 05/2017 e 07/2018.

No que tange a planilha de custos e formação de preço
da empresa Ello Comércio e Serviços de Alimentação LTDA - EPP,
foram observadas os seguintes pontos para correção.

CORREÇÃO  DE  TODAS  AS  PLANILHAS  DE  CUSTO  E  FORMAÇÃO  DE  PREÇO
REFERENTE A MÃO DE OBRA
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MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO 

Correção dos itens C e F – Multa do FGTS sobre API e
APT

O mesmo deverá levar em consideração a Lei nº 8.036,
de 11 de maio de 1990 que diz em seu Art.18:

Art.  18.  Ocorrendo  rescisão  do  contrato  de
trabalho,  por  parte  do  empregador,  ficará  este
obrigado  a  depositar  na  conta  vinculada  do
trabalhador  no  FGTS  os  valores  relativos  aos
depósitos  referentes  ao  mês  da  rescisão  e  ao
imediatamente anterior, que ainda não houver sido
recolhido, sem prejuízo das cominações legais.
§ 1º Na hipótese de despedida pelo empregador sem
justa causa, depositará este, na conta vinculada
do  trabalhador  no  FGTS,  importância  igual  a
quarenta  por  cento do  montante  de  todos  os
depósitos realizados na conta vinculada durante a
vigência  do  contrato  de  trabalho,  atualizados
monetariamente  e  acrescidos  dos  respectivos
juros.

Certo que conforme alteração em 01 de Janeiro de 2020
através da Lei nº 13.932, foi excluído da base de cálculo da multa
do  FGTS,  o  percentual  de  10%  sobre  o  valor  do  saldo  de  FGTS
correspondente a Contribuição Social.

Porém como base de cálculo das planilhas de formação
de preço, as multas dos itens C e F, Corresponde ao valor da multa
do FGTS indenizado (40%), que incide sobre a alíquota do FGTS(8%)
aplicado sobre salário, férias e 13º salário.

O Anexo II da IN SEGES 5/2017 diz que deve ser retido
5% pra fins de multa do FGTS (trabalhado+indenizado) para a conta
vinculada.

Multa do FGTS do aviso prévio indenizado = 2,50%
Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado = 2,50%

Todavia,  com  a  exclusão  da  participação  da
contribuição social, a fórmula que a arrematante deverá usar será:

Multa do FGTS do aviso prévio indenizado = (1
Remuneração + 0,0833 13º Salário + 0,0833Férias +
0,0278 Adic. Férias) x 0,4 Multa x 0,08 FGTS x
0,9 x 0,5
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Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado =  (1
Remuneração + 0,0833 13º Salário + 0,0833Férias +
0,0278 Adic. Férias) x 0,4 Multa x 0,08 FGTS x
0,9 x 0,5

MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTO E LUCRO

Em  se  tratando  dos  itens  C.1  e  C.3  a  arrematante
deverá corrigir os valores apresentados, pois conforme valor a ser
faturado por posto, ao aplicar o percentual do PIS/COFINS e ISSQN
(4,72%e 5%), o valor diverge do apresentado no módulo 6.

Exemplo:

Posto de Auxiliar de Cozinha – Valor do Posto = R$ 3.220,98

Base de cálculo R$ 3.220,98

VALOR CORRETO

PIS/COFINS 4,72% R$ 152,03

ISSQN 5% R$ 161,05

VALOR APRESENTADO NA PLANILHA DE CUSTOS

PIS/COFINS 4,72% R$ 138,56

ISSQN 5% R$ 146,78

A arrematante deverá utilizar do fator divisor para
obtenção do valor correto referente ao PIS/COFINS e ISSQN, portanto
deverá utilizar as seguintes fórmulas:

PIS/COFINS = ((Soma de todos os custos + Lucro +
Custos  indiretos)  /  1  –  (soma  dos  tributos
0,0972)) * 4,72%
ISSQN  =  ((Soma  de  todos  os  custos  +  Lucro  +
Custos  indiretos)  /  1  –  (soma  dos
tributos0,0972)) * 5%

Por  vim,  no  que  tange  as  planilhas  de  custos  e
formação  de  preço,  a  empresa  supracitada  deverá  realizar  as
alterações mencionadas por essa Assessoria, com a finalidade de
resguardar a administração municipal, e padronizar aos moldes das
instruções  normativas  que  balizam  as  empresas  do  ramo  de
terceirização de mão de obra. 

Como regra, o Tribunal de Contas da União compreende
possível permitir que a empresa ofertante da melhor proposta possa
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corrigir a planilha apresentada durante o certame. No entanto, essa
possibilidade  não  pode  resultar  em  aumento  do  valor  total  já
registrado  que  serviu  de  parâmetro  comparativo  entre  os
participantes.

Erro no preenchimento da planilha de formação de
preço  do  licitante  não  constitui  motivo
suficiente para a desclassificação da proposta,
quando  a  planilha  puder  ser  ajustada  sema
necessidade  de  majoração  do  preço  ofertado.
(Acórdão 1.811/2014 – Plenário).

Portanto, solicito as correções das planilhas de custo
e formação de preço para análise desta assessoria.

2. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto acima, com fundamento no item
8.5 e 8.7 do Edital e ainda, no §3º do art. 43 da Lei n. 8.666/93,
solicito que a empresa Arrematante corrija as suas Planilhas de
Custo  e  Formação  de  Preços,  adequando  aos  preços  ofertados  na
licitação sem majoração dos preços.

O  prazo  para  a  Arrematante  encaminhar  as  planilhas
saneadas para o e-mail desta SML (pregoes.sml@gmail.com) será de
até 1 (um) dia útil, o qual encerra-se às 15h40m (horário do DF) do
dia  01.04.2020,  podendo  pedir  prorrogação,  se  houver  tal
prorrogação,  o  prazo  para  este  item  será  até  às  18h  do  dia
01.04.2020 (amanhã).

No  mais,  consigno  que  será  divulgado  o  presente
Relatório  para  ciência  de  todos  os  interessados,  o  qual  será
remetido  via  e-mail  à  Licitante  Arrematante,  servindo  de
Notificação  para  o  cumprimento  das  disposições  contidas  neste
documento. 

Sem mais, informo desde já que o retorno dos trabalhos
no Sistema fica designado para o dia 01.04.2020, às 16h (horário do
DF), para certificar o recebimento ou não dos documentos requeridos
nesta oportunidade e demais providências decorrentes. 

Porto Velho, 31 de março de 2020. 

Janíni F. Tibes
Pregoeira - SML/PVH
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