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Memorando 458/2022
De: Daniela Raitz Setor: SMA-LC-PE - Pregões 
Despacho: 2- 458/2022 
Para: SMA - Secretaria Municipal de Administração 
Assunto: Análise de Planilhas de Custos - PE 211/2021

 
Francisco Beltrão/PR, 27 de Janeiro de 2022 

 

 Bom dia, 

Segue em anexo questionamentos sobre as planilhas em análise pela comissão.

_
Daniela Raitz 
Pregoeira
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Samantha Pecoits <licitacao.franciscobeltrao@gmail.com>

Relatório Planilha de Custo Pregão 211/2022 
2 mensagens

comercial@spxservicos.com.br <comercial@spxservicos.com.br> 26 de janeiro de 2022 14:42
Para: licitacao.franciscobeltrao@gmail.com
Cc: daniela.licitacoes@gmail.com

Boa tarde,

 

Em verificação as diligências realizadas para o ITEM 02 e 03, encontramos as seguintes divergências:

 

1 – O valor de férias que foi constatado como insuficiente no item 03, também está insuficiente no Item 02, mas no
relatório elaborado por vocês, menciona apenas o item 03 para correção, sendo que o item 02 esta na mesma
situação (valores relativos a adicional de férias e substituto de férias em valores insuficientes)

 

De acordo com a redação do artigo 142, § 5°, da CLT, podemos definir que o adicional de insalubridade compõe a
base de cálculo da remuneração das férias, pois o empregado deve receber durante as férias a remuneração que
lhe for devida na data da sua concessão, a saber:

 

Art. 142 – O empregado perceberá, durante as férias, a remuneração que lhe for devida na data da sua concessão.

(…)

§ 5º – Os adicionais por trabalho extraordinário, noturno, insalubre ou perigoso serão computados no salário que
servirá de base ao cálculo da remuneração das férias.

 

 

 

2 – Desoneração de folha, o concorrente informa que é desonerado, mas não faz tal comprovação e mesmo que
seja desonerado o cálculo na planilha de custos esta incorreto, pois o calculo no módulo 2.2 (INSS) não pode incidir
sobre o módulo 1 e 2.1 (Remuneração + 13º Salário e 1/3 Adicional de Férias) de forma onerada, nesse caso ele
deverá efetuar o cálculo sobre a Receita Bruta e o valor correto será de 4,5% que se refere ao CNAE de Construção,
atividade principal do concorrente e deverá estar no módulo 6 junto com os tributos pois incide sobre a receita bruta
e não de forma onerada como está no módulo 2.2(INSS).

 

Somente as empresas com atividade de construção civil, cuja tributação é realizada
com base no Anexo IV da Lei Complementar nº 123/2006 (Art. 19 da IN
1.436/2013).

A partir de 1º de dezembro de 2015, as empresas de construção civil, optantes pela
sistemática de tributação prevista na Lei n.º 12.546, de 2011, enquadradas nos
grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0, podem optar pela contribuição
previdenciária de 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) incidente sobre a
receita bruta.

A pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, que optar pela desoneração da
folha de pagamento fica obrigada a entregar a DCTF nos meses que tiver apurado



CPRB (inciso I do § 2º do art. 3º da IN nº 1.599/2015). De acordo com o cronograma
esta informação será prestada na EFD-Reinf e DCTF-Web.

 

Alíquota da CPRB 

As alíquotas da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB estão
vinculadas a atividade da empresa e varia entre 1%, e 4,5%, confira Anexo da
Instrução Normativa nº 1.436 de 2013:



 



Referência para a desoneração constar no módulo 6 da planilha de custos:
https://www.youtube.com/watch?v=vEg24Gqg0-I

 

 

Atenciosamente,

 

Adenilson Xalaga

 

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão <licitacao.franciscobeltrao@gmail.com> 26 de janeiro de 2022 14:54
Para: danielalicitacaofb@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Memorando 458/2022
De: Marcos Ronaldo Koerich Setor: SMA - Secretaria Municipal de Administração 
Despacho: 3- 458/2022 
Para: SMA-LC-PE - Pregões 
Assunto: Análise de Planilhas de Custos - PE 211/2021

 
Francisco Beltrão/PR, 27 de Janeiro de 2022 

 

 Ainda em relação a análise de planilhas, observando os apontamentos apresentados pela concorrente, de
fato para o ITEM 02 o valor provisionado para férias, adicional de férias e substituto de férias, está, a
exemplo do item 03, insuficiente.

Em relação ao apontamento sobre a demonstração da aplicação da alíquota de tributação faz-se necessário
que a planilha seja ajustada conforme o estabelecido na Lei 12456/2011, tomando por base de cálculo a
receita bruta, além de comprovar a condição de desonerada e a alíquota a qual está enquadrada anexando
documentação pertinente no prazo máximo de 24 horas a partir da ciência.

 

_
Marcos Ronaldo Koerich
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Memorando 458/2022
De: Daniela Raitz Setor: SMA-LC-PE - Pregões 
Despacho: 4- 458/2022 
Para: SMA - Secretaria Municipal de Administração 
Assunto: Análise de Planilhas de Custos - PE 211/2021

 
Francisco Beltrão/PR, 27 de Janeiro de 2022 

 

Boa tarde,

Segue em anexo questionamentos sobre as planilhas em análise pela comissão.

_
Daniela Raitz 
Pregoeira
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Daniela Raitz <danielalicitacaofb@gmail.com>

Fwd: Relatório Planilha de Custo Pregão 211/2022 

comercial@spxservicos.com.br <comercial@spxservicos.com.br> 27 de janeiro de 2022 às 12:00
Para: Daniela Raitz <danielalicitacaofb@gmail.com>

Bom dia Daniela,

 

Temos mais um questionamento, agora a cerca do Item 01, onde o Concorrente SM SERVICE, deixou de cotar o valor de férias que se refere a 8,33%
sobre a remuneração, cotou apenas o 1/3 Adicional de férias equivalente a 2,78%.

 

 

 

 

Lembrando que em caso de término de contrato e recisão desses funcionários, a empresa deverá efetuar o pagamento das férias 8,33% mais 1/3
Adicional 2,78%, ou seja o concorrente não conseguirá cumprir tal obrigação e no processo trabalhista, quem deverá recolher de forma solidária será a
administração pública. Favor solicitar correção ou desclassificar o concorrente, uma vez que em uma simples analise, sabemos que ele não terá
margem para inserir esses custos da maneira correta, trabalhando com 0,23 centavos e lucro e custo, é perda de tempo solicitar tal ajuste, sabendo
que o concorrente não tem margem e está inexequível, além do fundo de formação profissional R$ 21,00 que não está nem nos custos administrativos
da empresa, ou seja, custos indiretos conforme acórdão 2476/2015 do TCU, que não obriga uma rubrica especifica, mas que a empresa deverá conter
em seus custos administrativos, nesse caso, custo indireto que hoje eles estão com R$ 0,23 centavos. Sobre os encargos sobre 1/3 de adicional de
férias e 13º, vale ressaltar que é primeira vez que nós nos deparamos com um concorrente que indica que não existe encargos sociais para 13º salário
e e sobre 1/3 adiocional de férias. Vejamos então o entendimento do STF:

 

O Ministro Relator Marco Aurélio sustentou que o período de férias é apenas uma ausência de prestação de serviços, o que configura um afastamento
temporário do empregado, permanecendo assim, o vínculo de emprego e que o pagamento é indissociável do trabalho realizado durante o ano, logo,
referida verba não poderia ser considerada indenizatória, e sim, remuneratória.

 

Ocorre que o tema foi levado ao STF em Recurso Extraordinário nº 1072485 com repercussão geral (tema 985) reconhecida em fevereiro/2018, sendo
proferido julgamento em 31/08/2020, onde restou decidido que a natureza do terço constitucional  de férias, conforme estipulado no art. 7º, inciso XVII,
da CF é uma verba periódica auferida como complemento à remuneração.

 

Entendeu-se que esse direito é adquirido em razão do decurso do ciclo de trabalho, e se trata de um adiantamento em reforço ao que é pago
ordinariamente ao empregado quando do período de descanso.

 

O Ministro Relator Marco Aurélio sustentou que o período de férias é apenas uma ausência de prestação de serviços, o que configura um afastamento
temporário do empregado, permanecendo assim, o vínculo de emprego e que o pagamento é indissociável do trabalho realizado durante o ano, logo,
referida verba não poderia ser considerada indenizatória, e sim, remuneratória.  

 

Solicitamos vossa compreensão e apreciação da comissão para não deixar seguir uma planilha tão inexequível como essa, assumindo os riscos para si
em caso de sequência com essa proposta e planilha de custos.

 

 

Atenciosamente,
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Memorando 458/2022
De: Marcos Ronaldo Koerich Setor: SMA - Secretaria Municipal de Administração 
Despacho: 5- 458/2022 
Para: SMA-LC-PE - Pregões 
Assunto: Análise de Planilhas de Custos - PE 211/2021

 
Francisco Beltrão/PR, 28 de Janeiro de 2022 

 

 Em análise ao questionamento apresentado sobre o valor provisionado para férias e substituto de férias de
fato os valores presentes na planilha de composição de custos não permitem o provisionamento dessas
rubricas dado o valor máximo da proposta, essa constatação já era possível com os dois apontamentos
anteriores sendo assim, para dar celeridade ao processo, recomendamos à pregoeira que comunique a
desclassificação da licitante e convoque a segunda colocada para que apresente a respectiva planilha de
custos.

_
Marcos Ronaldo Koerich
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