
PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO 21/2021

PROAD Nº 2809/2020

Data de Abertura 19/08/2021

Empresa PLENA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

CNPJ 09.198.704/0001-95

1 Verificações prévias da Proposta SIM NÃO NÃO SE APLICA OBSERVAÇÕES

1.1

Foram utilizados o modelo de Proposta Comercial e os Modelos  

das planilhas disponibilizadas? X

O modelo e proposta comercial e as planilhas foram 

anexadas a proposta conforme os Anexos II,III,  IV e 

V do Edital

1.2 Foi apresentado a CCT a qual se vincula a empresa? X

Apresentada CCT SINDLIMPXSEAC -2021/2021, nº 

registro AL 000031/2021

1.4 Foram apresentados a GFIP e FAP para verificação do SAT? X

Apresentados os documentos GFIP / SEFIP e FAP 

2021

1.5 Foi apresentado informação do REGIME TRIBUTÁRIO da empresa? X Apresentado extrato do Simples Nacional - 2021.

1.6 Foi apresentado informação do cadastro no PAT? X Apresentado comprovante de inscrição.

1.7

Foi apresentado informação do contigente da mão de obra para 

realização dos serviços? X

Contigente dimensionado na proposta de 1 

Jardineiro.

2
Verificações preliminares das planilhas

SIM NÃO NÃO SE APLICA

2.1

A planilha de custo e formação de preços apresentou o salário da 

categoria,  utilizando-se proporcionalmente a 36 horas semanais, 

conforme item 8.3 do TR? X

A licitante respeitou a regra estabelecida no item 8.3 

do TR e anexo II do Edital

A planilha de custo e formação de preços foi apresentada com base 

no ANEXO VII-D da IN 05/2017, conforme item 8.1 do TR?

A licitante respeitou a regra estabelecida no item 8.1 

do TR e anexo II do Edital

2ª ANÁLISE DA PROPOSTA E PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

CHECK LIST RELATIVO A PROPOSTA E AS PLANILHAS



2.7

A planilha de custo e formação de preços utilizou como referência a 

relação e quantidade dos materiais, ferramentas, equipamentos , 

EPI'S e uniformes,  conforme exigência do item 7.2.1 do edital? x

A licitante respeitou a regra estabelecida no 7.2.1 e 

apresentou os anexos II, III, IV e V do Edital.

2.8

A planilha de custo e formação de preços apresentou o MEMORIAL 

DE CÁLCULO ,   conforme item 8.17 do TR e Anexo III do edital? x

A licitante respeitou a regra estabelecida no 7.2.1 e 

apresentou os anexos II, III, IV e V do Edital.

2.9

Na planilha de custo e formação de preços há indicação do 

sindicato, acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença 

normativa que rege a categoria profissional que executará o serviço 

e as respectivas datas bases e vigências, com base na Classificação 

Brasileira de Ocupações – CBO. x

A licitante respeitou a regra estabelecida no item 

7.2, alíenea "g" do Edital.

3.

Verificações dos MÓDULOS da planilha de formação de preços 

JARDINEIRO  - MACEIÓ

ANÁLISE

MÓDULO 1- COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

Atendeu ao previsto na CCT -2021 SINDILIMP/AL, com 
apresentação de salário proporcional para a 36 horas 
semanais, conforme exige o item 8.3 do Edital e Anexo III 
(Memorial de cálculo).

MÓDULO 2- ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E
DIÁRIOS:

SUBMÓDULO 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de 
Férias 

Atendeu ao estipulado na legislação vigente e
fundamentados na memorial de cálculo apresentado pela
licitante na forma do Anexo III(Memorial de cálculo) do
edital.

SUBMÓDULO 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições

Os cálculos e percentuais apresentados está de acordo com
legislação vigente e fundamentados na memorial de
cálculo apresentado pela licitante na forma do Anexo
III(Memorial de cálculo) do edital e do regime tributário a
que proponente está vinculada.



SUBMÓDULO 2.3 - Benefícios Mensais e Diários 

Os cálculos apresentados para todas as rubricas estão 
corretos e fundamentados na memória de cálculo 
apresentada pela licitante na forma do Anexo III(Memorial 
de cálculo) do edital.

MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO 

a)   Os cálculos corrigidos e apresentados para todas as 
rubricas estão corretos e fundamentados na memória de 
cálculo apresentada pela licitante na forma do  QUADRO 
Anexo III do edital.                             

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL 
AUSENTE

Os cálculos apresentados para todas as rubricas estão 
corretos e fundamentados na memória de cálculo 
apresentada pela licitante na forma do  QUADRO Anexo 
III do edital.

MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS 

Os cálculos apresentados para todas as rubricas estão 
corretos e fundamentados nas planilhas de quantidades e  
preços unitários  apresentada pela licitante, sendo 
rateados adequadamente.A empresa realizou a exclusão do 
item 5, D e apropriou nos custos indiretos. 

MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

Os cálculos apresentados estão efetuados corretamente e 
fundamentados na   memória de cálculo apresentada pela 
licitante na forma do  QUADRO Anexo III do edital. 
Importante, destacar que a empresa comprova que é 
optante pelo regime tributário “SIMPLES NACIONAL. A 
empresa prestou a informação correta do percentual do 
tributo conforme o seu REGIME TRIBUTÁRIO(Simples 
Nacional)



RESULTADO DA 2ª ANÁLISE DA PLANILHA APRESENTADA EM 25/08/2021, ÀS 14:26MIN. 

Considerando a proposta comercial e as planilhas de custos apresentadas pela empresa acima mencionada em sede de diligência, constata-se que os aspectos 

apontados na primeira análise foram adequadamente saneados, bem como foram prestadas informações e justificativas pertinentes. Assim, a luz das diligências 

apresentadas após a primeira análise das planilhas de custos, concluímos que a proposta apresentada pela licitante PLENA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI se 

mostra passível de aceitação.

Maceió, 30/08/2021.

Neivaldo Tenório de Lima

Pregoeiro


