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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região
Assessoria Técnica da Diretoria Regional
Av. Dr. Paulo Machado, n° 120 - Royal Park - Campo Grande/MS - CEP 79031-010
Tel. (67) 3358-3000 - www.prt24.mpt.mp.br

COMENTÁRIOS E RECOMENDAÇÕES 
DOC. 1149.2021 – DESPACHO COMUM ADMINISTRATIVO 

 

Processo: PGEA 20.02.2400.0000615/2021-87 

Partes: Interessado(s): Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região 

Assunto: TEMAS: 01.02.03.05. - Manutenção Predial, 01.02.04.04. - Mão de 

Obra Residente 

Observação: Contratação de Serviços Especializados em Manutenção Predial, 

oficial de manutenção e sob demanda, englobando manutenção 

corretiva e/ou preventiva, no âmbito da Sede da PRT 24ª Região e 

das PTMs de Dourados e Três Lagoas 

 

Prezados(as), 

Elaboramos Minuta de Termo de Referência com elementos que entendemos necessários e 

suficientes a contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva para atender as 

unidades do MPT/MS, informamos que ele foi juntado neste PGEA através do Doc n.º 

000120.2021. 

A seguir expomos considerações e elementos a observados na elaboração dos demais 

documentos da licitação: 

1. Apuração do Desconto 

O valor de desconto ofertado é utilizado para estabelecer o valor a ser faturado para a mão de 

obra complementar e materiais com valor obtido no SINAPI (vide coluna “Valor a Faturar” no 

Anexo C da minuta do TR). 

Na minuta do Termo de Referência foi proposto e adotado cálculo do desconto a partir do valor 

global da licitação, conforme item 9.5 do TR, que nos pareceu o mais razoável ao caso. 

Solicitamos replicar a fórmula de cálculo no contrato. 

Caso a dinâmica de apuração do desconto seja diversa da citada acima, a exemplo de apurar 

desconto excluindo o posto de oficial de manutenção, o TR deverá ser corrigido. 

2. Uniformes 

Fazer constar na planilha de formação de preços do posto de Oficial de Manutenção os 

uniformes, conforme previsto no item 19.5 (Tabela 7 – Uniforme – Fornecimento Anual para 

Oficial de Manutenção) do TR. 

3. PROPOSTA DA LICITANTE 

Sugerimos utilizar no Edital os seguintes modelos de documentos: 

• Modelo de Proposta de Preços, 

• Modelo de Proposta de BDI para Serviços e Materiais Por Demanda e, 

• Modelo De Declaração De Conhecimento, 

conforme a seguir: 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região
Assessoria Técnica da Diretoria Regional
Av. Dr. Paulo Machado, n° 120 - Royal Park - Campo Grande/MS - CEP 79031-010
Tel. (67) 3358-3000 - www.prt24.mpt.mp.br

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS1 

À 
Procuradoria Regional do Trabalho 24ª Região/MS 
 

Proposta que faz a empresa <razão social da licitante>, inscrita no CNPJ(MF) <CNPJ da 

licitante>, para atendimento do objeto destinado à Procuradoria do Trabalho da 24ª 

Região, em conformidade com o Edital do Pregão nº XX/2020. 

Para tanto, oferecemos a essa Instituição o PREÇO GLOBAL ANUAL abaixo disposto, 

observadas as especificações e exigências de que tratam Edital e Anexos do Pregão n° 

XX/2018. 

Prestação de serviços especializados em manutenção predial, englobando 

manutenção corretiva/preventiva, com fornecimento de mão-de-obra, insumos, 

materiais, ferramentas, EPI’s e demais itens necessários à prestação de serviços, 

nas instalações da Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região, em MS, 

conforme Edital XX/2020. 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR ANUAL 

ESTIMADO 

1 1 (hum) posto Oficial de Manutenção  

2 Materiais e serviços por demanda, com BDI 

incluso 

 

 VALOR ANUAL ESTIMADO  

 

A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura 

da proposta, observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei nº 

8.666/93. 

Informamos, por oportuno, que no preço estão incluídos todos os custos diretos e 

indiretos para a perfeita execução dos serviços, inclusive os encargos da legislação 

social trabalhista, previdenciária, englobando tudo o que for necessário para a 

execução total e completa do objeto licitado. 

Os dados da nossa empresa são: 

Razão Social: <razão social da licitante>; CNPJ (ME) nº: <cnpj da licitante> Insc. 

Estadual nº <inscrição estadual da licitante>; Endereço: <endereço da licitante>; 

Telefone: <telefones de contato da licitante> E-mail: <e-mail de contato da licitante>; 

Cidade: <cidade> Estado: <UF> CEP: <cep>. 

 
1 Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região
Assessoria Técnica da Diretoria Regional
Av. Dr. Paulo Machado, n° 120 - Royal Park - Campo Grande/MS - CEP 79031-010
Tel. (67) 3358-3000 - www.prt24.mpt.mp.br

Declaramos que disponibilizaremos equipamentos e pessoal técnico adequados para 

realização do objeto da presente licitação. 

Declaramos que seremos responsáveis pelo descarte ambientalmente responsável de 

qualquer resíduo referente ao serviço a ser prestado – incluindo consumíveis, peças 

usadas, embalagens – e que temos conhecimento da legislação ambiental sobre o 

descarte de materiais, em especial a Lei n.º 9.605/1998 e a Lei n.º 12.305/2010, além 

da NBR 10.004. 

Declaramos que atenderemos, no que couber, as determinações contidas na Instrução 

Normativa SLTI/MPOG n.º 01, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre critérios de 

sustentabilidade ambiental. 

Declaramos, para todos os fins, que a execução dos serviços se dará de acordo com 

especificações definidas nesta proposta e respeitando o estabelecido em Edital e seus 

Anexos, aos quais aderimos formalmente. 

 

<local>, <data>  

___________________________________________ 
<nome> 
<cargo> 

<empresa> 
 

 
MODELO DE PROPOSTA DE BDI PARA SERVIÇOS E MATERIAIS POR DEMANDA 

 
À 
Procuradoria Regional do Trabalho 24ª Região/MS 
 
Apresentamos nossa composição de BDI utilizado na nossa formação de preços 
exclusive o Posto de Oficial de Manutenção, que tem formação através de planilha 
própria. 
Eventuais erros e incorreções nas alíquotas utilizadas no cálculo do BDI são de minha 
inteira responsabilidade, não cabendo qualquer pleito futuro devido a tais incorreções. 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região
Assessoria Técnica da Diretoria Regional
Av. Dr. Paulo Machado, n° 120 - Royal Park - Campo Grande/MS - CEP 79031-010
Tel. (67) 3358-3000 - www.prt24.mpt.mp.br

Descrição Alíquota

AC: Administração Central/Custos com Frete 0,00%

S: Seguros 0,00%

R: Riscos 0,00%

G: Garantias 0,00%

DF: Despesas Financeiras 0,00%

L: Lucro Bruto 0,00%

I: Tributos 0,00%

ISS: Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lei Complementar 

59/2003, Campo Grande/MS
0,00%

PIS: Programa de Integração Social 0,00%

COFINS: Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social 0,00%

BDI 0,00%  
<local>, <data>  

___________________________________________ 
<nome> 
<cargo> 

 
 

Observações: 
A Licitante deverá apresentar seu próprio detalhamento do BDI impresso com seu 
papel timbrado e assinado pelo representante legal. 
As alíquotas de tributos adotadas pela empresa para cálculo do BDI deverão 
corresponder ao enquadramento/realidade fiscal do contribuinte. 
Recomenda-se para cálculo do BDI: 

• não inserir no cálculo tributos e demais itens de natureza personalistica, 
tais como IRPJ e CSLL. 

• a utilização da fórmula consagrada no consagrada no Acórdão TCU 
2622/2013-P, a seguir: 

𝐵𝐷𝐼 =
(1 + 𝐴𝐶 + 𝑆 + 𝑅 + 𝐺) × (1 + 𝐷𝐹) × (1 + 𝐿)

(1 − 𝐼)
− 1 

O BDI ora apresentado trata-se de documento para apurar eventual alteração 
devido a fato do príncipe, não se prestando a aplicação para faturamento. O BDI 
utilizado nos faturamentos é conforme Termo de Referência no item 9.4. 

! Independente da fórmula utilizada para apurar o BDI, no denominador deverá 

e somente deverá conter fator referente aos tributos na forma (1-i) ! 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO 

 

 

DECLARAÇÃO 

A Empresa ____________________________________, CNPJ 

_____________________________, por meio de seu representante o(a) Sr(a) 

_______________________________________________ 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região
Assessoria Técnica da Diretoria Regional
Av. Dr. Paulo Machado, n° 120 - Royal Park - Campo Grande/MS - CEP 79031-010
Tel. (67) 3358-3000 - www.prt24.mpt.mp.br

____________________identidade _______________________, declara, sob as 

penalidades da lei, que tem pleno conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

 

 

_______________________, _____ de _____________________ de 2020. 

 

 

_____________________________________________ 
<Representante da Empresa Licitante> 

<Cargo / Função> 
 

 

 

4. PROCESSO ANTERIOR 

O PGEA anterior, que serviu de referência para a elaboração do Termo de Referência é o PGEA 

20.02.2400.0000677/2020-65, o Termo de Referência do último processo de contratação é o 

Doc n.º 000115.2020@20.02.2400.0000677/2020-652. 

 

Sem mais para o momento é o que temos a relatar, 

 

Atenciosamente, 

 

Campo Grande, 8 de novembro de 2021 

 

 

(assinado eletronicamente) 

ELDER BERNARDES TEIXEIRA 

Analista/Perito/Engenheiro Civil 

Mat. 6007584-8 | CREA 173121D/MG 

 
2 Disponível em: 

https://protocoloadministrativo.mpt.mp.br/processoEletronico/consultas/valida_assinatura.php?m=2&i

d=5291366&ca=5FH92GS8HE8F59K2  

https://protocoloadministrativo.mpt.mp.br/processoEletronico/consultas/valida_assinatura.php?m=2&id=5291366&ca=5FH92GS8HE8F59K2
https://protocoloadministrativo.mpt.mp.br/processoEletronico/consultas/valida_assinatura.php?m=2&id=5291366&ca=5FH92GS8HE8F59K2







COMENTÁRIOS E RECOMENDAÇÕES
Doc. 1149.2021 – DESPACHO COMUM ADMINISTRATIVO



Processo:	PGEA 20.02.2400.0000615/2021-87

Partes: Interessado(s):	Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região

Assunto:	TEMAS: 01.02.03.05. - Manutenção Predial, 01.02.04.04. - Mão de Obra Residente

Observação:	Contratação de Serviços Especializados em Manutenção Predial, oficial de manutenção e sob demanda, englobando manutenção corretiva e/ou preventiva, no âmbito da Sede da PRT 24ª Região e das PTMs de Dourados e Três Lagoas



Prezados(as),

Elaboramos Minuta de Termo de Referência com elementos que entendemos necessários e suficientes a contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva para atender as unidades do MPT/MS, informamos que ele foi juntado neste PGEA através do Doc n.º 000120.2021.

A seguir expomos considerações e elementos a observados na elaboração dos demais documentos da licitação:

Apuração do Desconto

O valor de desconto ofertado é utilizado para estabelecer o valor a ser faturado para a mão de obra complementar e materiais com valor obtido no SINAPI (vide coluna “Valor a Faturar” no Anexo C da minuta do TR).

Na minuta do Termo de Referência foi proposto e adotado cálculo do desconto a partir do valor global da licitação, conforme item 9.5 do TR, que nos pareceu o mais razoável ao caso. Solicitamos replicar a fórmula de cálculo no contrato.

Caso a dinâmica de apuração do desconto seja diversa da citada acima, a exemplo de apurar desconto excluindo o posto de oficial de manutenção, o TR deverá ser corrigido.

Uniformes

Fazer constar na planilha de formação de preços do posto de Oficial de Manutenção os uniformes, conforme previsto no item 19.5 (Tabela 7 – Uniforme – Fornecimento Anual para Oficial de Manutenção) do TR.

PROPOSTA DA LICITANTE

Sugerimos utilizar no Edital os seguintes modelos de documentos:

· Modelo de Proposta de Preços,

· Modelo de Proposta de BDI para Serviços e Materiais Por Demanda e,

· Modelo De Declaração De Conhecimento,

conforme a seguir:

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS[footnoteRef:1] [1:  Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa] 


À

Procuradoria Regional do Trabalho 24ª Região/MS



Proposta que faz a empresa <razão social da licitante>, inscrita no CNPJ(MF) <CNPJ da licitante>, para atendimento do objeto destinado à Procuradoria do Trabalho da 24ª Região, em conformidade com o Edital do Pregão nº XX/2020.

Para tanto, oferecemos a essa Instituição o PREÇO GLOBAL ANUAL abaixo disposto, observadas as especificações e exigências de que tratam Edital e Anexos do Pregão n° XX/2018.

		Prestação de serviços especializados em manutenção predial, englobando manutenção corretiva/preventiva, com fornecimento de mão-de-obra, insumos, materiais, ferramentas, EPI’s e demais itens necessários à prestação de serviços, nas instalações da Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região, em MS, conforme Edital XX/2020.



		ITEM

		DESCRIÇÃO

		VALOR ANUAL ESTIMADO



		1

		1 (hum) posto Oficial de Manutenção

		



		2

		Materiais e serviços por demanda, com BDI incluso

		



		

		VALOR ANUAL ESTIMADO

		







A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura da proposta, observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei nº 8.666/93.

Informamos, por oportuno, que no preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução dos serviços, inclusive os encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, englobando tudo o que for necessário para a execução total e completa do objeto licitado.

Os dados da nossa empresa são:

Razão Social: <razão social da licitante>; CNPJ (ME) nº: <cnpj da licitante> Insc. Estadual nº <inscrição estadual da licitante>; Endereço: <endereço da licitante>; Telefone: <telefones de contato da licitante> E-mail: <e-mail de contato da licitante>; Cidade: <cidade> Estado: <UF> CEP: <cep>.

Declaramos que disponibilizaremos equipamentos e pessoal técnico adequados para realização do objeto da presente licitação.

Declaramos que seremos responsáveis pelo descarte ambientalmente responsável de qualquer resíduo referente ao serviço a ser prestado – incluindo consumíveis, peças usadas, embalagens – e que temos conhecimento da legislação ambiental sobre o descarte de materiais, em especial a Lei n.º 9.605/1998 e a Lei n.º 12.305/2010, além da NBR 10.004.

Declaramos que atenderemos, no que couber, as determinações contidas na Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 01, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre critérios de sustentabilidade ambiental.

Declaramos, para todos os fins, que a execução dos serviços se dará de acordo com especificações definidas nesta proposta e respeitando o estabelecido em Edital e seus Anexos, aos quais aderimos formalmente.



<local>, <data> 

___________________________________________

<nome>

<cargo>

<empresa>





MODELO DE PROPOSTA DE BDI PARA SERVIÇOS E MATERIAIS POR DEMANDA



À

Procuradoria Regional do Trabalho 24ª Região/MS



Apresentamos nossa composição de BDI utilizado na nossa formação de preços exclusive o Posto de Oficial de Manutenção, que tem formação através de planilha própria.

Eventuais erros e incorreções nas alíquotas utilizadas no cálculo do BDI são de minha inteira responsabilidade, não cabendo qualquer pleito futuro devido a tais incorreções.







<local>, <data> 

___________________________________________

<nome>

<cargo>





Observações:

A Licitante deverá apresentar seu próprio detalhamento do BDI impresso com seu papel timbrado e assinado pelo representante legal.

As alíquotas de tributos adotadas pela empresa para cálculo do BDI deverão corresponder ao enquadramento/realidade fiscal do contribuinte.
Recomenda-se para cálculo do BDI:

· não inserir no cálculo tributos e demais itens de natureza personalistica, tais como IRPJ e CSLL.

· a utilização da fórmula consagrada no consagrada no Acórdão TCU 2622/2013-P, a seguir:



O BDI ora apresentado trata-se de documento para apurar eventual alteração devido a fato do príncipe, não se prestando a aplicação para faturamento. O BDI utilizado nos faturamentos é conforme Termo de Referência no item 9.4.

! Independente da fórmula utilizada para apurar o BDI, no denominador deverá e somente deverá conter fator referente aos tributos na forma (1-i) !



MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO





DECLARAÇÃO

A Empresa ____________________________________, CNPJ _____________________________, por meio de seu representante o(a) Sr(a) _______________________________________________ ____________________identidade _______________________, declara, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.





_______________________, _____ de _____________________ de 2020.





_____________________________________________

<Representante da Empresa Licitante>

<Cargo / Função>







PROCESSO ANTERIOR

O PGEA anterior, que serviu de referência para a elaboração do Termo de Referência é o PGEA 20.02.2400.0000677/2020-65, o Termo de Referência do último processo de contratação é o Doc n.º 000115.2020@20.02.2400.0000677/2020-65[footnoteRef:2]. [2:  Disponível em: https://protocoloadministrativo.mpt.mp.br/processoEletronico/consultas/valida_assinatura.php?m=2&id=5291366&ca=5FH92GS8HE8F59K2 ] 




Sem mais para o momento é o que temos a relatar,



Atenciosamente,



Campo Grande, 8 de novembro de 2021





(assinado eletronicamente)

ELDER BERNARDES TEIXEIRA

Analista/Perito/Engenheiro Civil

Mat. 6007584-8 | CREA 173121D/MG
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DescriçãoAlíquota


AC: Administração Central/Custos com Frete 0,00%


S: Seguros 0,00%


R: Riscos 0,00%


G: Garantias 0,00%


DF: Despesas Financeiras 0,00%


L: Lucro Bruto 0,00%


I: Tributos0,00%


ISS: Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lei Complementar 


59/2003, Campo Grande/MS


0,00%


PIS: Programa de Integração Social0,00%


COFINS: Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social0,00%


BDI0,00%




Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx

Plan1





			AC: Administração Central/Custos com Frete 			3.00


			S: Seguros 			0.40


			R: Riscos 			0.97


			G: Garantias 			0.40


			DF: Despesas Financeiras 			0.59


			L: Lucro Bruto 			7.40


			I: Tributos			8.65												23.9046148


			ISS: Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lei Complementar 59/2003, Campo Grande/MS			5.00												1.2390461476


			PIS: Programa de Integração Social			0.65												1.2390461476


			COFINS: Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social			3.00												1.2390461476


																		1.2390461476








Plan2





						Descrição			Alíquota


						AC: Administração Central/Custos com Frete 			0.00%


						S: Seguros 			0.00%


						R: Riscos 			0.00%


						G: Garantias 			0.00%


						DF: Despesas Financeiras 			0.00%


						L: Lucro Bruto 			0.00%


						I: Tributos			0.00%


						ISS: Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lei Complementar 59/2003, Campo Grande/MS			0.00%


						PIS: Programa de Integração Social			0.00%


						COFINS: Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social			0.00%


						BDI			0.00%
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