SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Processo Administrativo:

23076.024511/2019-57

Objeto:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
controle de almoxarifado e apoio à administração de materiais para o
almoxarifado da Superintendência de Infraestrutura da Universidade
Federal de Pernambuco – Campus Recife, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

À Diretoria de Licitações e Contratos
Sr. Henrique Monte e
Sra. Marilia Batista
Em atendimento ao despacho em documento 65 deste processo segue:
Considerando o modelo das planilhas de custos e formação de preços por base nas IN 05/2017 e
07/2018.
Considerando o TR- termo de referência documento 59 do processo.
Considerando O Laudo SEST documento 17.
Considerando o Estudo Preliminar documento 56.
Considerando a estimativa de preço documento 58
Efetuamos análise das planilhas apresentadas pelas empresas ETICA EMPREENDIMENTOS E
SERVIÇOS, e LISERVE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA.

1. ETICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

ANÁLISE DO MODELO PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO:
A empresa ETICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS, apresentou suas planilhas às folhas 01
a 14 do documento 48 deste processo:
• Não identificamos no processo documento ou indicação do mesmo (CONVENÇÃO COLETIVA
DE TRABALHO) que serviu de base para os cálculos apresentados;
• Não identificamos nas planilhas enviadas assinaturas do responsável pela empresa;
• As planilhas deverão ser encaminhadas também em Excel e com suas formulas, cabendo ainda
adaptações para apresentação dos percentuais usados.
Pelo exposto não foi possível analisar as planilhas apresentadas pela empresa.
2. LISERVE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA.

ANÁLISE DO MODELO PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO
A empresa, LISERVE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA apresentou suas planilhas às
folhas 15 a 28 do documento 48 deste processo:
• Não identificamos no processo documento tão somente a indicação da (CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO PE 000034/2020) que serviu de base para os cálculos
apresentados, faltando ainda de citar os seus aditivos, (PE000185/2020, PE000268/2020 e
PE000397/2020)
• As planilhas apresentam assinaturas no início e no final, faltando ainda serem rubricadas as
outras páginas;
• As planilhas deverão ser encaminhadas também em Excel e com suas formulas.
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ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO
a) Modulo 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
Em seu item A, a empresa apresentou o salário do encarregado com mais de 66,22% de
aumento em relação ao salário base da categoria, o caderno técnico de limpeza apresenta
uma formula por base no menor salário da categoria de limpeza acrescendo em pouco mais
de 40% o salário do encarregado.
Deverá a área demandante se certificar junto a empresa, que se pronuncie a respeito do
salário do encarregado.
b) Modulo 2 – ENCARGOS E BENEFICIOS ANUAIS MENSAIS E DIARIOS
Submódulo 2.1 – 13º salário, férias e adicional de ferias
em seus itens B e C (férias e adicional de férias) a empresa deverá de acordo com Termo de
Referência – TR em seu item 19, que espelha o pagamento pelo fato gerador, cota os
percentuais compatíveis com esse regime e não da Conta vinculada.
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e contribuições
item A – INSS, a empresa deverá se pronunciar a respeito de se é optante ou não do
regime da DESONERAÇÃO da folha, CPRB-contribuição previdenciária sobre a receita
bruta.
No item C – SAT, as empresas deverão apresentar provas do percentual utilizado, através
da GFIP e consulta do sitio da previdência.
Submodulo 2.3 – Benefícios mensais e diários
No item A - vale transporte, a empresa cotou em 26 dias o vale transporte, sendo
necessário o pronunciamento da mesma.
Quadro resumo do modulo 2
Verificar o somatório dos submodulos, 2.1,2.2 e 2.3
c) Modulo 3 – Provisão para rescisão
Item B -incidência do FGTS sobre o aviso prévio, aplicar o que pede as orientações do
caderno técnico, apresentando a memória de cálculo
Item C – Multa do FGTS sobre o aviso prévio, em 01/01/2020, a lei 13.932/2019, excluiu a
obrigatoriedade das empresas recolherem a CONTRIBUIÇÃO SOCIAL sobre o FGTS(10%),
apresentar os cálculos de acordo com o caderno técnico, devendo ainda excluir da
nomenclatura a frase “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL”.
Item E – Verificar a aplicação do que se pede as orientações e a planilha.
Item F – idem item C.
d) Modulo 4 – Custo de reposição de profissional ausente
Item A – Substituto e cobertura de férias, aplicar o percentual compatível com as instruções
do caderno técnico da planilha e pagamento do fato gerador, conforme regimenta o Termo
de referência-TR, documento 59 em seu item 19.
Lembramos que as planilhas poderão ser adaptadas devendo incluir coluna dos percentuais
e também apresentar as memorias de cálculos.
e) Modulo 5 - Insumos diversos
Esse modulo deverá ser apresentado a área demandante pra se pronunciar quanto ao
quantitativo e preço, levando em consideração o Termo de referência e o Laudo SESST.
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f) Modulo 6 – Custos indiretos , tributos e lucro
A empresa deverá comprovar a forma de tributação(Lucro Real, presumido e Simples),
apresentando as alíquotas dos tributos correspondentes, de acordo com a legislação
vigente, apresentando a memória de cálculo para cada item.

ALMOXARIFADO
a)Modulo 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
No item B, adicional de insalubridade, o LAUDO SESST, documento 17 em seu item XIIIConclusão, não contempla atividades insalubres neste processo.
b)Modulo 2 – ENCARGOS E BENEFICIOS ANUAIS MENSAIS E DIARIOS
Submódulo 2.1 – 13º salário, férias e adicional de ferias
em seus itens B e C (férias e adicional de férias) a empresa deverá de acordo com Termo de
Referência – TR, em seu item 19, que espelha o pagamento pelo fato gerador, cota os
percentuais compatíveis com esse regime e não da Conta vinculada.
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e contribuições
item A – INSS, a empresa deverá se pronunciar a respeito de se é optante ou não do
regime da DESONERAÇÃO da folha, CPRB-contribuição previdenciária sobre a receita
bruta.
No item C – SAT, as empresas deverão apresentar provas do percentual utilizado, através
da GFIP e consulta do sitio da previdência.
Submodulo 2.3 – Benefícios mensais e diários
No item A- vale transporte, a empresa cotou em 26 dias o vale transporte, sendo necessário
o pronunciamento da mesma
Quadro resumo do modulo 2
Verificar o somatório dos submodulos 2.1, 2.2 e 2.3
c)Modulo 3 – Provisão para rescisão
Item B -incidência do FGTS sobre o aviso prévio, aplicar o que pede as orientações do
caderno técnico, apresentando a memória de cálculo
Item C – Multa do FGTS sobre o aviso prévio, Em 01/01/2020, a lei 13.932/2019, excluiu a
obrigatoriedade das empresas recolherem a CONTRIBUIÇÃO SOCIAL sobre o FGTS(10%),
apresentar os cálculos de acordo com o caderno técnico, devendo ainda excluir da
nomenclatura a frase “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL”.
Item E – Verificar a aplicação do que se pede as orientações e a planilha.
Item F – idem item C.
d)Modulo 4 – Custo de reposição de profissional ausente
Item A – Substituto e cobertura de férias, aplicar o percentual compatível com as instruções
do caderno técnico da planilha e pagamento do fato gerador, conforme regimenta o Termo
de referência-TR, documento 59 em seu item 19.
Lembramos que as planilhas poderão ser adaptadas devendo incluir coluna dos percentuais
e também apresentar as memorias de cálculos.
e)Modulo 5 - Insumos diversos
Esse modulo deverá ser apresentado a área demandante pra se pronunciar quanto ao
quantitativo e preço, levando em consideração o Termo de referência e o Laudo SESST.
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f)Modulo 6 – Custos indiretos , tributos e lucro
A empresa deverá comprovar a forma de tributação(Lucro Real, presumido e Simples),
apresentando as alíquotas dos tributos correspondentes, de acordo com a legislação
vigente, apresentando a memoria de cálculo para cada item.

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
a)Modulo 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
Em seu item A, a empresa apresentou o salário de acordo com a CCT PE000034/2020,
faltando levar em consideração os termos aditivos posteriores a Convenção citados acima.
No item B, adicional de insalubridade, o LAUDO SESST, documento 17 em seu item XIIIConclusão, não contempla atividades insalubres neste processo.
b)Modulo 2 – ENCARGOS E BENEFICIOS ANUAIS MENSAIS E DIARIOS
Submódulo 2.1 – 13º salário, férias e adicional de ferias
em seus itens B e C(férias e adicional de férias) a empresa deverá de acordo com Termo de
Referência–TR em seu item 19, que espelha o pagamento pelo fato gerador, cota os
percentuais compatíveis com esse regime e não da Conta vinculada.
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e contribuições
item A – INSS, a empresa deverá se pronunciar a respeito de se é optante ou não do
regime da DESONERAÇÃO da folha, CPRB-contribuição previdenciária sobre a receita
bruta.
No item C – SAT, as empresas deverão apresentar provas do percentual utilizado, através
da GFIP e consulta do sitio da previdência.
Submodulo 2.3 – Benefícios mensais e diários
A apresentação está correta
Quadro resumo do modulo 2
Verificar o somatório dos submodulos
c)Modulo 3 – Provisão para rescisão
Item B -incidência do FGTS sobre o aviso prévio, aplicar o que pede as orientações do
caderno técnico, apresentando a memória de cálculo
Item C – Multa do FGTS sobre o aviso prévio: em 01/01/2020, a lei 13.932/2019, excluiu a
obrigatoriedade das empresas recolherem a CONTRIBUIÇÃO SOCIAL sobre o FGTS(10%),
apresentar os cálculos de acordo com o caderno técnico devendo ainda excluir da
nomenclatura a frase “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL”.
Item E – Verificar a aplicação do que se pede as orientações e a planilha.
Item F – idem item C.
d)Modulo 4 – Custo de reposição de profissional ausente
Item A – Substituto e cobertura de férias, aplicar o percentual compatível com as instruções
do caderno técnico da planilha e pagamento do fato gerador, conforme regimenta o Termo
de referência -TR, documento 59 em seu item 19.
Lembramos que as planilhas poderão ser adaptadas devendo incluir coluna dos percentuais
e também apresentar as memorias de cálculos.
e)Modulo 5 - Insumos diversos
Esse modulo deverá ser apresentado a área demandante pra se pronunciar quanto ao
quantitativo e preço, levando em consideração o Termo de referência e o Laudo SESST.
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f)Modulo 6 – Custos indiretos , tributos e lucro
A empresa deverá comprovar a forma de tributação(Lucro Real, presumido e Simples),
apresentando as alíquotas dos tributos correspondentes, de acordo com a legislação
vigente, apresentando a memoria de cálculo para cada item.

Concluirmos que o modelo apresentado está de acordo com a IN 05/2017 e 07/2018SEGES/ MPDG, porém com resalvas, sendo necessário que o setor demandante efetue os
ajustes identificados acima.
Destacamos que a nossa analise se restringiu ao modelo e forma da Planilha de custos e
formação de preço de acordo com a IN 05/2017 e 07/2018, da Secretaria de Gestão
(SEGES) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG) não
adentrando na composição do preço estimado, que é especifico da área demandante.
OBSERVAÇÃO:
(1)Vale ressaltar que a TR, faz alusão ao PAGAMENTO POR FATO GERADOR,
(2)Apresentar memória de cálculo em todos os itens, acrescentando ainda coluna dos
percentuais
(3) o quantitativo de profissionais a serem contratados diferem o laudo sesst do Termo de
referencia no cargo de almoxarifado e no total geral.
Recife, 07 de setembro de 2020.
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