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Bom dia Bruna;
Segue em anexo a planilha se caso tiver algo de errado e só me avisar
que eu conserto.
Tenha um bom dia.
Att
DANIELLA GUIMARÃES
PORTERC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA
FONE (17) 3225-3281
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66K
Compras Uni-FACEF <unifacef.compras3@gmail.com>
Para: Porterc Prestadora <porterc@outlook.com>

19 de setembro de 2019 13:08

Boa Tarde Prezado,
Segue considerações sobre planilha enviada:
- Vale transporte - posto de seg a sábado - 6 hrs
Você considerou que o cálculo do vale transporte para postos de 6 horas, que trabalham aos sábados somente o
quantitativo de:
Postos de 2ª a 6ª feira = 20,91 dias/mês x 2 = 41,82 tarifas; (CADTERC)
- Todos os cálculos de tributos e 13º e férias, previsões - MODULOS B, C, D, E estão errados, pois o cálculo é sobre
o TOTAL da remuneração, não somente base salarial.
Todos encargos, assim como férias e 13º são baseados na remuneração total que engloba adicionais noturno, horas
extras, adicional de função e outros.
Além disso, Conforme o subitem 11.5. O percentual de reajuste máximo do contrato, caso seja renovado, será o
índice de reajuste definido pelo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de trabalho da Categoria, do ano da
renovação. Diante esse fato, não foi previsto nas planilhas esse custo de dissidio da categoria, que acontecerá em
janeiro/2020. Analisado os valores, nenhum cobre esse gasto certo de acontecer.
Segue média de 5 anos de reajuste da SIEMACO.

REAJUSTE SALARIAL SIEMACO x SEAC (2015-2019)
2015
2016

11,73
10
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2017
2018
2019
Soma
Média

7
3
4,5
36,23
7,25

O lucro está cerca de 1% apenas, não cobrindo essa despesa que é certa no início de 2020.
Com isso, corrigir mais breve possível e ainda enviar em papel timbrado, assinado, com o resumo da proposta,
conforme edital, lembrando que essa será a planilha válida com efeito de habilitação.
O prazo para novo envio é até 13h00 de 20/09/2019.
Aguardo,
__________________________
Bruna Sousa Ferreira
Setor de Compras e Licitações
Tel.: 55 16 3713-4643
www.unifacef.com.br
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