Curitiba 22 de março de 2021.
A
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 19ª REGIAO - TRT19
A/C Adriana Maria Felix de Freitas Carneiro
Tel: 82 2121-8175/8240
PROPOSTA COMERCIAL - 22439

Tema do Curso

Elaboração de Planilha de Custos e Formação de Preços de Serviços, conforme IN05/17 SEGES/MPDG, “Adequado com a Nova Legislação Trabalhista”
Online e Ao Vivo
25 e 26 de março de 2021
12hrs

Local
Data
Carga Horária

PROPOSTA ESPECIAL
20 participantes
Cortesias: 10
Concessão Especial
Total a pagar

VALOR:

R$27.800,00
- R$13.900,00
- R$3.900,00
R$10.000,00

Proposta válida até:29/03/2021
Observações:
INCLUSO:
Apostila do curso exclusiva com conteúdo específico disponibilizado totalmente online, enviada ao participante através de e-mail;
Acesso a Plataforma virtual de ensino durante toda a duração do curso;
É vedada a captação de som ou imagem das aulas, bem como o seu compartilhamento por qualquer meio ou mídia;
Cada senha de acesso à sala virtual dá direito a um único acesso e certificação. A senha não deve ser compartilhada;
Acompanhamento de monitor em sala para melhor atender os participantes, durante todo o treinamento;
Será disponibilizado um Grupo de WhatsApp por 15 dias, para que todos os participantes possam tirar suas dúvidas;
Certificado digital válido por todo Brasil e disponível em nosso site por tempo indeterminado, com conteúdo programático e carga horária;
Replay - As aulas poderão ser assistidas por até 7 dias após sua realização; mediante cadastro no sistema e autorização pela Licidata para o
acesso (só será liberado o acesso aos alunos que participaram do treinamento)

HORÁRIO:
MANHÃ 09:00 AS 12:00
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TARDE: 14:00 AS 17:00

CONTEÚDO
FORMAÇÃO DE PREÇO
· O Preço e a Licitação
· A questão do menor preço e a qualidade
· A inexequibilidade
· Levantamento de Dados
· A pesquisa de mercado
· O tratamento dos dados coletados
· A análise e a interpretação dos dados coletados
· Medidas de tendência central
· Dispersão
· Margem de erro e grau de confiança
· Planilha de Formação de Preço de um Bem
· Exercício

· ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DE BENS E DE SERVIÇOS, CONFORME A IN 05/17 SEGESMPDG
ANEXO VII-D
COMPOSIÇÃO DE REMUNERAÇÃO
· Salário base
· Adicional de Periculosidade
· Adicional de Insalubridade
· Adicional de Hora Noturna Reduzida
· Outros (Ex.: Intervalo Intrajornada)

ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
· 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
· Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições
INSS,
· Salário Educação
· SAT
· SESC OU SESI
· SENAI – SENAC
· SEBRAE
· INCRA
· FGTS
Benefícios Mensais e Diários
· Transporte
· Auxílio – Refeição/Alimentação
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· Assistência Médica e Familiar
· Outros

PROVISÃO PARA RESCISÃO
· Aviso prévio indenizado
· Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado
· Multa sobre FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado
· Aviso Prévio Trabalhado
· Incidência dos encargos (GPS, FGTS e outras contribuições) sobre o Aviso Prévio Trabalhado
· Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado.

CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
· Substituto na cobertura de férias
· Substituto na cobertura de Ausências Legais
· Substituto na cobertura de Licença Paternidade
· Substituto na cobertura de Ausência por Acidente de Trabalho
· Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade
· Substituto na cobertura de outras Ausências
· Substituto na Intrajornada
· Substituto no Intervalo para Repouso e Alimentação

INSUMOS DIVERSOS
· Uniformes
· Materiais
· Equipamentos
· Outros

CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
· Custos Indiretos
· Lucro
· Tributos
· Federais
· Estaduais
· Municipais

RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
· Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)
· RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS
· DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
· EXERCÍCIOS
· Elaboração de planilha completa, pelo regime de Lucro Presumido
· Elaboração de planilha completa, pelo regime do Simples Nacional
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ATENÇÃO
Cada item da planilha e seus componentes serão analisados e comentados, incluindo a memória de cálculo (com fórmulas específicas) de
cada um deles.

PALESTRANTE
PAULO RUI BARBOSA
Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Cursou Matemática na PUC-RS e Engenharia Mecânica
na UNISINOS. Recebeu certificado de Capacitação de Pregoeiros, dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério do Planejamento e
participou também de diversos cursos de especialização na área de licitações e contratos administrativos. Desenvolveu atividades como
coordenador do departamento técnico de empresa de assessoria, consultoria e informações sobre licitações, e também foi colaborador,
redator, de artigos em revistas especializadas em licitações e contratos. Autor do Livro “Sistema de Registro de Preços – SRP” usado como
ferramenta no III Congresso Brasileiro de Pregoeiros em Foz do Iguaçu.
Participou do Evento Online e Ao Vivo: Semana de Capacitação em Excelência para a Aquisição Pública, 40hrs de Capacitação, realizado em
agosto/2020 pela empresa Licidata Cursos, além de ministrar vários treinamos online e ao vivo no decorrer desse ano pela empresa.

A Licidata reserva-se o direito em adiar ou cancelar os eventos se houver insuficiência de quórum, reagendar data/horários de realização
comprometendo–se a informar antecipadamente os inscritos bem como substituir palestrantes, em caso fortuito ou força maior, o que não
caracterizará infração administrativa ou civil, ficando isenta de qualquer sanção, indenização ou reparação (material e moral)

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO
JUSTIFICATIVA I: De acordo com o decreto 9412/18- DISPENSA para obras e serviços de engenharia: R$ 33.000,00 e para outros serviços
e aquisição de bens: R$ 17.600,00, sendo assim facilitará a participação nos cursos por ser mais ágil que a justificativa da INEXIGIBILIDADE.)

JUSTIFICATIVA II: LEI N° 8.666/93
Art.25, II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de
notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;

JUSTIFICATIVA III: LEI Nº 13.303/16
Art. 29. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista:
II – Para outros serviços e compras de valor até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde
que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez;

PAGAMENTO
O pagamento da inscrição deverá ser efetuado em nome de:
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RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA. CNPJ 25.406.054/0001-82

Envio de Nota de Empenho/Ordem de Serviço ou Autorização de Fornecimento, com posterior pagamento em uma
das contas bancárias indicadas

BRADESCO (237)
Agência: 0489
Conta: 7154-4

PIX: 41999300135

Para o mercado privado, outras opções de pagamento estarão disponíveis, como:
·
·
·

Boleto
Transferência bancária ou Depósito
Cartão de Crédito (2x sem juros)
Atenciosamente,

Carolina Schmidt
Fone: (41) 3513-6595
Whats: (41) 9 9930-0135
E-mail: carolina@licidata.com;
Site: www.licidata.com.br
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