
PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2022

PROAD Nº 5870/2021

Data de Abertura 06/05/2022

Empresa PRONET TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ 40.849.143/0001-97

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 
XII,XIII,XIII-A, XIII-B,XIII-C XIII-D e  XIV do 
Edital

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

Apresentada CCT SINDPD-ALXSEAC -2021/2021, 
 nº registro AL000159/2021

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

Declarado pela empresa na Planilha de Custos que se 
enquadra no Regime do Lucro Real

1.6 Foi apresentado informação do cadastro no PAT? X

Apresentado comprovante de inscrição junto ao 
Ministério do Trabalho e Emprego-MTE.

1.7
Foi apresentado informação do contigente da mão de obra para 
realização do serviços atendimento de 2º nível- Suporte Local X

Contigente dimensionado na proposta de 3 Técnico 
em Informática e 1 Supervisor.

2
Verificações preliminares das planilhas

SIM NÃO NÃO SE APLICA

2.1

A planilha de custo e formação de preços apresentou o salário do 
profissional,  utilizando-se a regra estabelecida no item 8.11.1 do 
Edital? X

A licitante respeitou a regra estabelecida no item 
8.11.1 do Edital.

CHECK LIST RELATIVO A PROPOSTA E AS PLANILHAS

ANÁLISE DA PROPOSTA E PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS



2.2

As planilhas de custo e formação de preços foram apresentadas com 
base no os Anexos XII,XIII,XIII-A, XIII-B,XIII-C XIII-D e  XIV do 
Edital, conforme item 8.3.1 do Edtital

X

A licitante apresentou as planilhas de custos 
respeitando os quantitativos estabelecidos e os custos 
reais envolvidos, confome os os Anexos XII,XIII,XIII-
A, XIII-B,XIII-C XIII-D e  XIV do Edital

2.3

A planilha de custo e formação de preços utilizou como referência a 
relação e quantidade dos uniformes, ferramentas e deslocamentos  
orçados pela Administração, conforme os Anexos XIII-A, XIII-B e 
XIII-C do Edital, item 8.3.1? X

A licitante respeitou a regra estabelecida no 8.3.1 e 
apresentou os Anexos XIII-A, XIII-B e XIII-C do 
Edital.

2.4

A planilha de custo e formação de preços apresentou o MEMORIAL 
DE CÁLCULO para demonstração análítica na forma do Anexo 
XIV do Edital , item 8.3.1? X

A licitante respeitou a regra estabelecida no 8.3.1, 
alínea "g" e apresentou o anexo XIV do Edital.

2.5

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.

X

A licitante respeitou a regra estabelecida no item 8.5 
do Edital e enviou a CCT.

3.

Verificações dos MÓDULOS da planilha de formação de preços 

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO, AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO E 

TÉCNICO EM REFRIGERAÇAO-MACEIÓ

ANÁLISE

MÓDULO 1- COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

Atendeu ao previsto na CCT -SINDPD-ALXSEAC -
2021/2021, nº registro AL000159/2021, com apresentação 
de salário BASE, conforme exige o item 8.11.1 do Edital e 
na forma do Memorial de Cálculo apresentado pela 
licitante, conforme anexo XIV do Edital.

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 e exigido no edital. A Licitante apresentou a
incidência do Submodulo 2.2 sobre essas verbas de forma
a atender a legislação vigente.



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 e do regime tributário a
que proponente está vinculada, bem como se enquadra no
regime da DESONERAÇÃO DA FOLHA DE
PAGAMENTOS amparada pelas Leis 12.546/2011 e
14.288/2021.

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 XIV do 
edital.                                                                            a)No 
submódulo 2.3, C:  Consta na planilha e no memorial de 
cálculo o valor de R$185,04 para o benefício 
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA por 
empregado. CONSIDERANDO QUE  O BENEFÍCIO 
NÃO ESTÁ AMPARADO POR FORÇA DA 
CONVENÇÃO COLETIVA O SEU PAGAMENTO 
PELA ADMINISTRAÇÃO SERÁ FEITO MEDIANTE A 
COMPROVAÇÃO DA DESPESA.                              
b)No submódulo 2.3, E:  Consta na planilha e no memorial 
de cálculo o valor de R$3,94 para o benefício SEGURO 
DE VIDA, INVALIDEZ E FUNERAL por empregado. 
CONSIDERANDO QUE  O BENEFÍCIO NÃO ESTÁ 
AMPARADO POR FORÇA DA CONVENÇÃO 
COLETIVA O SEU PAGAMENTO PELA 
ADMINISTRAÇÃO SERÁ FEITO MEDIANTE A 
COMPROVAÇÃO DA DESPESA.                                                                                        

MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO 

a)   Os cálculos apresentados para todas as rubricas estão 
corretos e fundamentados na memória de cálculo 
apresentada pela licitante, na forma do Anexo XIV 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 Anexo XIV 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, na forma dos Anexos XIII-A e 
XIII-B. 

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  Anexo XIV do edital. Importante, 
destacar que a empresa comprova que é optante pelo 
regime tributário “LUCRO REAL e   ENQUADRA-SE 
NA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS 
amparada pelas Leis 12.546/2011 e 14.288/2021.   No que 
tante a inconistência apontada na 1º análise acerca do 
módulo 6, E,  constatamos que a licitante fez o ajuste 
correto da  alíquata do ISS de  5% aplicável para o 
município de MACEIÓ, sem a majoração do valor 
GLOBAL DA PROPOSTA, estando a proposta apta para 
aceitação.                                   

CUSTO VARIÁVEL-ANEXO XIII-D-PLANILHA DE 
DESLOCAMENTOS

Os cálculos apresentados estão efetuados corretamente e 
fundamentados na  PLANILHA DE DESLOCAMENTOS 
apresentada pela licitante na forma do  Anexo XIII-C. 
Importante, destacar que a empresa inseriu a previsão dos 
custos indiretos e tributos incidentes sobre os custos 
diretos envolvidos  para os deslocamentos das varas do 
trabalho no Interior de Alagoas.



RESULTADO DA 2ª ANÁLISE DA PLANILHA APRESENTADA EM 13/05/2022                                                                                                                                        CONCLUSÃO:  

O Pregoeiro e Equipe de Apoio após análise da proposta, planilhas de custos e toda documentação de 

habilitação da empresa PRONET TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA, bem assim levando-se em consideração o atendimento

da diligência requerida e apresentada pela licitante e,

após conferencia de somas, valores e percentuais de  encargos, dos valores mensais de cada posto de trabalho

bem como do valor global, constatamos que a proposta  apresentada pela licitante PRONET TECNOLOGIA E 

ENGENHARIA LTDA-CNPJ nº 40.849.143/0001-97-  satisfaz os requisitos exigidos do edital,  mostra-se exequível

e apta para aceitação.                                                                                                                                                                                                                             Maceió, 13/05/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Neivaldo Tenório de Lima                                                                                                                                                                                                                                                                 

Pregoeiro
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