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ANEXO III 

MODELO DE PLANILHAS DE CUSTOS E OBSERVAÇÕES GERAIS 

1. Nos casos em que forem detectados erros e/ou inconsistências nas planilhas 
de custos encaminhadas, o Pregoeiro poderá determinar à licitante, mediante diligência, a 
promoção de ajustes nas planilhas, se possível, ‘para refletir corretamente os custos envolvidos 
na contratação, desde que não haja majoração do valor arrematado no lote. 

2. O não atendimento à solicitação do Pregoeiro no prazo fixado, a recusa de 
fazê-lo ou o não encaminhamento de justificativa para eventuais falhas apontadas pelo 
Pregoeiro implicará a desclassificação da proposta. 

3. O licitante deverá atender todas as obrigações legais vigentes quando da 
apresentação de sua Proposta/Planilha. 

4. Planilha MODELO, meramente exemplificativa. 

I – MÃO DE OBRA 

Informações gerais 
Categoria:  
Regime de prestação dos serviços:  
Quantidade de motoristas:  

II – REMUNERAÇÃO 

Remuneração 
Componente Valor Unitário Valor Mensal 

Salário [i] 
Outros   

TOTAL 

III – ENCARGOS SOCIAIS 

GRUPO A [ii] 
Encargos (%) Valor Mensal 

01 - Previdência Social 20,00 
02 - SESI-SESC 1,50 
03 - SENAI-SENAC 1,00 
04 – INCRA 0,20 
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05 - Salário Educação 2,50 
06 – FGTS 8,00 
07 - Risco Ambientais do Trabalho 3,00 
08 – SEBRAE 0,60 

TOTAL 36,80 

 
GRUPO B [iii] 

Encargos (%) Valor Mensal 
09 - Férias 11,11  
10 - Auxílio-Doença 1,39  
11 - Licença Paternidade 0,02  
12 - Faltas Legais 0,28  
13 - Acidente de Trabalho 0,33  
14 - Aviso Prévio Trabalhado 1,94  
15 - 13° Salário 8,33  

TOTAL 23,40  

 
GRUPO C [iv]  

Encargos (%) Valor Mensal  
16 - Aviso Prévio Indenizado 0,42   
17 - Indenização Adicional 0,08   
18 - Indenização Complementar 4,00   

TOTAL DO GRUPO "C" 4,50   

 
GRUPO D 

Encargos (%) Valor Mensal 
19 - Incidência Cumulativa do Grupo 
A Sobre o Grupo B 8,61  

TOTAL 8,61  

 
Total dos Grupos A, B, C e D 73,31%  

IV – INSUMOS 

INSUMOS 
Insumos Valor Mensal 

Uniformes  
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Equipamentos de proteção individual  
Vale transporte  
Seguro  
Vale refeição  
Vale transporte  
Treinamento/Reciclagem  
Assistência Social e Familiar  
Outros  

TOTAL  

V – BDI 

BDI 
DEFINIÇÃO (%) Valor Mensal 

Despesas indiretas   
Taxa de administração   
Lucro   
Outros   

TOTAL   

VI – TRIBUTOS 

TRIBUTOS 
DEFINIÇÃO (%) Valor Mensal 

ISS   
COFINS   
PIS   
Outros   

TOTAL   

VII – PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 

TOTAL (I+II+III+IV+V+VI)  

I – CUSTOS DIRETOS 

CUSTOS 
 Valor Mensal Valor Anual 

01 – Depreciação   
02 – Licenciamento   
03 – Seguro   
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04 – Manutenção   
05 – Lubrificantes   
06 – Pneus   
07 – Limpeza   

TOTAL   

 
01 - Depreciação 

Item Base de Cálculo 
01 – Aquisição do bem (R$) 
02 – Vida útil (meses) 
03 – Recuperação do bem na venda (%) 

Custo Mensal com Depreciação (R$) 

 
02 - Licenciamento 

Item Base de Cálculo 
01 – Taxa mensal (%) 
02 – Licenciamento (R$) 
Custo Mensal com Licenciamento (R$) 

 
03 - Seguro 

Item Base de Cálculo 
01 – Taxa de risco anual (%) 
02 – Seguro (R$) 

Custo Mensal com Seguro (R$) 

 
04 – Manutenção 

Item Base de Cálculo 
01 – Taxa mensal de manutenção sobre o 
valor da aquisição (%) 
02 – Valor da manutenção (R$) 

Custo Mensal com Manutenção (R$) 

 
05 - Lubrificantes 

Item Base de Cálculo 
01 – Quantidade de litros de óleo (L) 
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02 – Distância percorrida entre as trocas 
de óleo (Km) 
03 – Preço do litro do óleo (R$) 
04 – Preço do filtro de óleo (R$) 
05 – Outros (R$) 

Custo Mensal com Lubrificantes (R$) 

 
06 - Pneus 

Item Base de Cálculo 
01 – Quantidade de pneus 
02 – Vida útil (Km) 
03 – Preço unitário (R$) 

Custo Mensal com Pneus (R$) 

 
07 - Limpeza 

Item Base de Cálculo 
01 – Custo unitário (R$) 
02 – Quantidade de lavagens por mês 
03 – Limpeza de bancos (Und) 
04 – Outros (R$) 

Custo Mensal com Limpeza (R$) 

 

                                                
[i] As licitantes deverão cotar o salário da categoria respeitando o piso salarial definido em Convenção Coletiva 
de Trabalho, fazendo indicação expressa em sua proposta da convenção coletiva ou da norma à qual a licitante 
está obrigada. Para preenchimento da Planilha de Custos e Formação de Preços, deverá ser utilizado, no mínimo, 
o salário normativo constante do último Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva de Trabalho das Categorias 
vinculadas ao objeto da presente licitação (homologado (a) pelo MTE) com abrangência territorial para 
SERGIPE, nos termos do art. 614, parágrafo 1º da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Na hipótese de 
inexistência de convenção coletiva vigente que defina piso salarial para a categoria, serão aceitos salários com 
valores iguais ou superiores ao mínimo vigente no país. 

[ii] Os percentuais indicados para os encargos sociais do Grupo A são definidos em lei. A cotação de valores 
abaixo daqueles percentuais ensejará a desclassificação da proponente, salvo justificativa legal apresentada pelo 
interessado, acompanhada da respectiva memória de cálculo, e aceita pelo pregoeiro. 

[iii] Os percentuais indicados para os itens “férias” e “13o salário” representam alíquotas mínimas definidas em 
lei. A cotação de valores abaixo daqueles percentuais ensejará a desclassificação da proponente, salvo 
justificativa legal apresentada pelo interessado, acompanhada da respectiva memória de cálculo, e aceita pelo 
pregoeiro. 
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Os percentuais indicados para os encargos sociais do Grupo B, com exceção dos itens “férias” e “13o salário”, e 
do Grupo C representam alíquotas mínimas de segurança para a contratação, conforme indicam as memórias de 
cálculo. A cotação de valores abaixo daqueles percentuais representa proposta abaixo do nível mínimo de 
segurança do contrato e poderá ensejar o afastamento da proposta, salvo justificativa legal apresentada pelo 
licitante, acompanhada da respectiva memória de cálculo, e aceita pelo pregoeiro.  

[iv] Os percentuais indicados para os itens “aviso prévio indenizado” e “indenização adicional” representam 
alíquotas mínimas de segurança para a contratação, conforme indicam as memórias de cálculo. A cotação de 
valores abaixo daqueles percentuais representa proposta abaixo do nível mínimo de segurança do contrato e 
ensejará o afastamento da proposta. salvo justificativa legal apresentada pelo interessado, acompanhada da 
respectiva memória de cálculo, e aceita pelo pregoeiro 

O percentual indicado para o item “indenização complementar” corresponde à multa de 40% sobre o FGTS. 
Considera-se que, ao final do contrato, todos os empregados da contratada serão despedidos sem justa causa. 
Esses possíveis custos devem estar previstos na composição. 

O proponente deverá adequar a planilha de custos apresentada junto à proposta final, sem modificação dos 
preços ofertados, caso haja alteração da convenção coletiva no decorrer do procedimento licitatório entre a data 
de abertura das propostas iniciais e a data da apreciação da proposta final pela Administração. 


