
FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR – FIMES 

ERRATA Nº 001 REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO Nº 001/2017 

 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação 

e higienização nas dependências de toda Unidade I da FIMES - Fundação Integrada Municipal de Ensino 

Superior e Unidade do Ipê Shopping, que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de todos 

os equipamentos, materiais e insumos de mão de obra (uniformes) necessários à execução dos serviços. 

 

Acrescentar o item 7.5.1, ao Edital 001/2017, devendo a empresa concorrente apresentar a Composição 

de custos conforme solicitado no novo item 7.5.1, conforme se lê abaixo: 

 

“7.5.1 - O valor total da proposta para cada item/grupo que participar, em moeda corrente nacional, 

expresso em numeral e por extenso, conforme modelo de proposta constante do ANEXO III. 

a) Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução 

do objeto. 

b) Na composição dos preços unitários, o licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas 

relativas à composição da remuneração, benefícios mensais e diários, insumos, encargos sociais e 

trabalhistas, custos indiretos, tributários e lucros, seguindo modelo disposto no link abaixo:  

http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manuais/Manual_preenchimento_planilha_de_custo_-_27-

05-2011.pdf 

c)  Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverão refletir com fidelidade os custos 

especificados e a margem de lucro pretendida. 

d) Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 

planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não haja 

majoração do preço proposto. 

 Parágrafo Único – AS EMPRESAS QUE NÃO APRESENTAREM A COMPOSIÇÃO DE 

CUSTOS SERÁ DESCLASSIFICADA DO CERTAME. 

No mais, permanecem inalterados os demais itens do Edital de Pregão n. 001/2017. 

 

Mineiros – GO, 19 de janeiro de 2017. 

 

Liomar Alves dos Santos 

Presidente da Comissão de Licitação 
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