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PARECER TÉCNICO CONTÁBIL 

 

PROCESSO SEDUC N° 045/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC Nº 028/2022 

 

ASSUNTO: Análise da Impugnação da Empresa Referencial Segurança Privada Eirelli, 

inscrita no CNPJ sob o nº 24.154.455/0001-20. 

 

Conforme indagado pela empresa Referencial Segurança Provada Eirelli no item 3, 

da planilha de composição de custos e formação de preços, onde descreve o item 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. ”.  E a mesma destaca as empresas não se 

limitam apenas ao LUCRO REAL, mas também ao LUCRO PRESUMIDO, sendo que neste 

último, qual seja, LUCRO PRESUMIDO, é obrigatório o destaque do IRPJ e da CSLL na 

planilha de custo, posto que a escolha do regime de tributação de cada empresa influencia de 

forma direta na disposição e incidência de tributos de sua proposta de preço. 

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

custos apresentada quando confrontada com os tributos incidentes na mão de obra está 

divergente no que a legislação para empresas de lucro presumido pede, contradição, que 

prejudica de sobremaneira os licitantes participantes, é de bom alvitre ainda ressaltar o 

posicionamento da Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco quanto ao destaque do 

IRPJ e do CSLL na planilha de custo das Empresas licitantes e optantes do LUCRO 

PRESUMIDO, alertando para a “Necessidade de as empresas optantes pela tributação do 

lucro presumido destacarem o Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido – CSLL nas respectivas composições de custos apresentadas 

em licitações de fornecimento de mão de obra terceirizada. 

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 
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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.   

 

 

É o parecer.                                                        Panelas, 28 de novembro de 2022. 

 

 

 

___________________________________ 

Manoel Sebastião Freire Cabral 

Diretor Presidente 
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