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PROCESSO: SEDUC Nº 046/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC Nº 029/2022 

 

 

 

PROAÇÃO SEGURANÇA PRIVADA LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ sob o nº 19.232.342/0001-65, com sede na Rua Alf redo de Carvalho, Nº 56, 

Espinheiro, Recife/PE, CEP 52.021-040, representada neste ato pelo Sr. RAFAEL PESSOA 

JATOBÁ CAVALCANTI, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade de 

nº 8.796.567 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 118.618.444-25, residente e domiciliado 

na Rua Nossa Senhora da Pompéia, nº 65, apto 401, Encruzilhada, Recife/PE, CEP: 52.041 -

160, vem perante V.Sa., com o devido respeito e apreço, com fulcro no Item 21 do Edital, 

apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, pelas questões de fato e de direito adiante postas.  

1. DA TEMPESTIVIDADE DO INSTRUMENTO EM DESTAQUE 

Cumpre informar que a presente impugnação é devidamente tempestiva, considerando 

o prazo de “Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital”, em atenção ao item 21.1 do Edital: 

 

 

 



 

21.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura 

da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital; 

Assim, tendo em vista que a data marcada para início da sessão pública é dia 14/12, 

mostra-se tempestiva a impugnação ao Edital. 

3 – DA INCONGRUÊNCIA DO ITEM 4.2 DO CERTAME PARA COM A TABAELA DE CUSTOS NO 

QUE SE REFERE O REGIME TRIBUTÁRIO DE LUCRO REAL E LUCRO PRESUMIDO. 

O objeto do presente certame consiste na “Contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada, visando atender as necessidades das 

unidades escolares e os prédios vinculados à Secretaria Municipal de Educação do Paulista” , 

apresentando como critério de julgamento o “menor preço global”.  

É de importante valia analisarmos o constante no item 4.2 do Termo de Referência, 

vejamos: 

4.2 Na composição dos custos foi utilizado o índice do LUCRO 

REAL como referência. 

4.2.1 Em atendimento ao Decreto Estadual n.º 49.103/2020, a 

licitante sujeita à apuração pelo regime do lucro presumido 

deverá prever, de forma destacada, o Imposto de Renda Pessoa 

Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido – CSLL 

sobre o percentual do lucro, na sua formação do preço. 

 

A cláusula contida no Termo de Referência é cristalina, informando que quando da 

elaboração da tabela de custos, foi utilizado o índice de Lucro Real, ou seja, a sistemática não 

cumulativa de recolhimento de tributos. 

 

 

 



 

Ressalta-se que que a referida determinação acerca do destaque de IRPJ e CSLL das 

empresas optantes pelo Lucro Presumido mostra-se devidamente necessária, tendo em vista 

que o regime de tributação de cada Empresa influencia diretamente na disposição e incidência 

de alguns tributos em sua proposta de preço. 

 Conforme consta no item 4.2 do Termo de Referência, fora utilizado o regime de lucro 

real. No entanto, quando analisada a planilha de custos apresentada em anexo pelo Ente 

Licitante, constatou-se que esta teve por referência o regime de lucro presumido. Vejamos: 

 

 

Vislumbra-se que o PIS e COFINS incidem sob os regimes cumulativos, ou seja, de lucro 

presumido, tendo como base de cálculo a receita operacional bruta da pessoa jurídica, sem 

deduções em relação a custos, despesas e encargos. Nesse regime, a alíquota referente ao 

PIS/PASEP é de 0,65%, enquanto a COFINS é de 3%. 

Assim, considerando a utilização dos percentuais acima apresentados, claro está que a 

planilha de custos não está de acordo com o disposto no item 4.2 do Termo de Referência. A 

tabela de custos tomou por base para sua elaboração os índices do regime de lucro presumido. 

Assim, vislumbra-se a divergência constante da tabela de composição de custos também 

se apresenta quando confrontada com a memória de cálculo apresentada pelo Ente Licitante . 

 

 

 



 

No que se refere ao COFINS, a memória de cálculo apresenta o seguinte: “Foram 

calculados mediante a incidência da alíquota de 7,60% sobre o faturamento, conforme consta 

nas Planilhas de Custos e Formação de Preços de cada Categoria. Conforme preceitua a Lei nº 

10.833/03”. 

Já quanto ao PIS, a memória de cálculo trouxe o que segue: “Foram calculados mediante 

a incidência da alíquota de 1,65% sobre o faturamento, conforme consta nas Planilhas de Custos 

e Formação de Preços de cada Categoria. Conforme preceitua a Lei nº 10.637/02”. 

Ocorre que, da análise da planilha de custos, resta constatado ainda outra divergência, 

tendo em vista que não é possível quotar os valores referentes ao IRPJ e Contribuições Sociais 

da soma do lucro e das despesas administrativas. 

Dessa forma, diante do antagonismo posto, o certame ora em análise não oferta a 

segurança jurídica necessária para que os Licitantes apresentem suas propostas respeitando o 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tendo em vista que as normas constantes 

no Termo de Referência estão em evidente discordância com os valores constantes na planilha 

de custos. 

 

4. CONCLUSÃO 

 Diante do exposto, a PROAÇÃO SEGURANÇA PRIVADA LTDA-ME, com fulcro no 

subitem 21.1 do Edital, REQUER a devida correção da planilha de custos constante do Termo 

de Referência, devendo a mencionada planilha apresentar, em verdade, os percentuais  

correspondente ao de empresas que f izeram a opção pelo lucro real, considerando o exposto no 

item 4.2 do Termo de Referência 

 

 

 

 

 



 

Nesses Termos 

Pede deferimento, 

 

Recife, 08 de dezembro de 2022. 

 

                                                       

                                                     Rafael Pessoa Jatobá Cavalcanti 
                                                                    Sócio Diretor 

 
 


