
 
 

 

 

Apontamentos Planilhas CCT 
 

 
Ref. Pregão Presencial nº 071/2019.  
Processo nº 1267/2019. 

 
 

O Pregoeiro do município de Primavera do Leste, no uso das atribuições legais torna 
público que esta cientificando aos participantes do certame supracitado dos erros 
cometidos na apresentação das suas planilhas de composição de custos, através 
deste documento.  

Segue abaixo os vícios identificados: 

 
A empresa ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ EIRELI não apresentou 

PCMSO de acordo com o que estabelece a CCT MT000299/2019, verificou-se que a 
mesma apresentou valor inferior ao estabelecido. Que a empresa deixou de 
apresentar em sua planilha os custos com os equipamentos constantes do item 5.2 
do termo de referência ANEXO I.  

A empresa NERES & CIA LTDA ME não apresentou PCMSO de acordo com 
o que estabelece a CCT MT000299/2019, verificou-se que a empresa apresentou 
valor inferior ao estabelecido. Que a empresa deixou de apresentar em sua planilha 
os custos com os equipamentos constantes do item 5.2 do termo de referência 
ANEXO I. Que a empresa computou vale transporte em valor divergente ao previsto 
na Convenção coletiva, que seria de R$ 3,20 o valor do ticket. Que a empresa 
computou o valor do auxílio alimentação com desconto de 20%, porém a mesma não 
apresentou o cartão de inscrição da empresa no PAT – Programa de Alimentação ao 
Trabalhador, desta feita a empresa faz jus a somente 5% de desconto neste item. 
Que a licitante deixou de cotar o valor de R$ 110,00 da cesta básica previsto na 
cláusula 10 da CCT. Que a licitante deixou de cotar o valor assiduidade para o 
Auxiliar de Pedreiro. Que a empresa cotou ISS abaixo do aplicado no Município de 
Primavera do Leste, qual seja, a empresa computou 3%, o correto é 5%. Que a 
empresa deixou de computar Lucros e despesas administrativas, zerando tais 
valores. 

A empresa ARAUJO & LIMA BORGES LTDA não apresentou sua planilha de 
composição de custos. 

A empresa PERSONNALITE TERCEIRIZAÇÕES LTDA deixou de apresentar 
em sua planilha o cálculo referente aos equipamentos constantes do item 5.2 do 
termo de referência ANEXO I. 

A empresa EURANIDES SODRE PALMEIRA computou de forma equivocada 
o quantitativo de diárias na sua planilha, apresentando o cálculo com 26 dias e não 
22, o qual é o correto. Que a empresa não computou o valor do PCMSO conforme 
CCT vigente. 



 
 

 

A empresa CASTRO E MATOS LTDA não apresentou sua planilha de 
composição de custos. 

A empresa JF SERVIÇOS e TERCEIRIZAÇÕES EIRELI não constou em sua 
planilha de composição a incidência referente ao grupo A, que seria de 4,08%. Que 
a empresa calculou equivocadamente o vale transporte na planilha de servente de 
pedreiro, pois o desconto é calculado sobre o salário base sem assiduidade, e a 
empresa calculou sobre salário + assiduidade. 

A empresa E.B. DE PIERI EIRELI deixou de computar a soma do valor do 
PCMSO na sua planilha de composição de custos. 

A empresa RENASCER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA não cometeu 
vícios em sua planilha, não foi apontado por nenhum licitante conforme verifica-se 
dos autos, bem como pelo Pregoeiro. 

 

O edital com este documento encontra-se à disposição dos interessados no Setor de 
Licitações, sito à Rua Maringá, 444, Centro Primavera do Leste – MT. 

 
Primavera do Leste – MT, 06 de agosto de 2019. 

 
 
 

*Cristian dos Santos Perius 
Pregoeiro 

 
*Original assinado nos autos do processo. 


