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 Após o encerramento do pregão a empresa declarada vencedora do 

certame deverá apresentar a PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO DETALHADA 

(modelo Anexo C). 

 Para o preenchimento da Planilha de Custo a Empresa Vencedora 

deverá efetuar o preenchimento da planilha tendo por base o custo de 

uma equipe formada por 05 (cinco) roçadores, 02 (dois) ajudantes e 01 

(um) motorista.  

Para o preenchimento da Planilha de Estimativa de produção de 

roçada, a Empresa Vencedora deverá indicar a estimativa dos serviços 

de roçada que os 05 (cinco) roçadores poderão produzir durante um mês 

de serviço. 

A Empresa Vencedora do certame informará na planilha de custos 

(Modelo em anexo), os seus gastos com salários (de uma equipe), os 

encargos trabalhistas, insumos, equipamentos, transporte, a 

porcentagem referente ao seu BDI (Lucro), também informará a 

quantidade estimada de produção por m² por mês da sua equipe. 

Com a planilha de custos detalhada apresentada pela Empresa 

Vencedora do certame e com a quantidade estimada de produção fornecida 

pela mesma, a Prefeitura irá analisar se o preço apresentado pela 

Empresa Vencedora é exequível ou não. 

Teremos como base a quantidade estimada de produção (HM2 – 

hectômetro quadrado) por mês apresentada na planilha pela Empresa 

Vencedora do certame, essa quantidade será multiplicada pelo valor do 

HM2 apresentado pela Empresa Vencedora do certame, teremos um valor 

estimado de produção mensal em R$, em seguida pegaremos o custo total 

que a empresa apresentou na planilha do Anexo C e compararemos para 

verificar se o preço apresentado é exequível ou não. 

A empresa irá apresentar a sua média de produção (roçada por 

equipe) e iremos comparar essa média de produção com os serviços já 

prestados por outros contratos na Prefeitura, sendo os Contratos de 

Limpeza Pública e o de Roçada de Praças e Jardins, essa comparação se 

faz necessária para que a Empresa Vencedora não super estime a sua 

capacidade de produção.  
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Sobre os salários dos funcionários, a Prefeitura efetuará a 

comparação com a tabela do sindicato da categoria SIEMACO. 

Sobre o valor do transporte até o destino final, caberá a empresa 

informar, pois o valor vai variar muito dependendo do tipo do veículo 

que será utilizado no transporte. 

Informamos que a distância media entre os serviços e o destino 

final está em 5.000 metros, média entre o centro do município até o 

aterro sanitário e ou outro local indicado pelo gestor do contrato. 

 


