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PARECER TÉCNICO CONTÁBIL 

 

PROCESSO SEDUC N° 045/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC Nº 028/2022 

 

ASSUNTO: Análise da Impugnação da Empresa Cardel Segurança Privada Eirelli, inscrita 

no CNPJ sob o nº 26.101.131/0001-59 

 

Conforme indagado pela empresa Cardel Segurança Provada Eirelli no item 3, sobre 

a incompatibilidade do item 4.2 do edital para com a tabela de custos no que se refere ao 

regime tributário de lucro real e lucro presumido. Que o PIS e o Cofins incidem sobre o 

regime cumulativo (lucro presumido), tendo como base de cálculo a receita operacional 

bruta da pessoa jurídica, sem as deduções em relação a custos, despesas e encargos. Nesse 

regime, as alíquotas da contribuição para o PIS-PASEP e da COFINS são respectivamente 

de 0,65% e de 3%. 

A contradição apresentada pelo fornecedor se dá sobre a composição da tabela de 

custos apresentada quando confrontada com a memória de cálculo apresentada pelo ente 

licitante, momento que faz referência aos percentuais de 7,60% (COFINS)  e 1,65% (PIS), 

percentuais esses que estão de acordo com o cálculo dos tributos recolhidos sobre o regime 

de lucro real não cumulativo. E também é falado, sobre a soma do lucro e das despesas 

administrativas não se alcança uma quantia suficiente para quotar os valores alusivos ao 

IRPJ e as contribuições sociais. 

Diante da análise da tabela de composição de custo e os itens do edital referidos 

acima, verificamos que houve um equívoco no preenchimento da tabela, ao referenciar 

outros percentuais de PIS e COFINS e não destacar sobre o IRPJ e CSLL, conforme é 

explicitado no acordão 1591/2010 do TCU. 

Desta forma, do ponto de vista técnico contábil, iremos retificar a tabela de 

composição de custos com as devidas correções e os destaques exigidos pelas legislações.   
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É o parecer.                                                        Panelas, 28 de novembro de 2022. 

 

 

 

___________________________________ 

Manoel Sebastião Freire Cabral 

Diretor Presidente 
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