
 
 

Rua Dom Pedro II nº 38 

Centro – Panelas – PE CEP – 55470-000 

Fone – (81)9.9675-5278 

 

 

 

PARECER TÉCNICO CONTÁBIL 

 

PROCESSO SEDUC N° 046/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC Nº 029/2022 

 

ASSUNTO: Análise da Impugnação da Empresa Proação Segurança Privada LTDA-ME, 

inscrita no CNPJ sob o nº 19.232.342/0001-65 

 

Conforme indagado pela empresa Proação Segurança Privada o 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 que 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. 

E descreve 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”. 

Diante da análise dos fatos indagados pela empresa citada acima, verificou-se que a 

correção já foi efetuada, bem como a planilha de composição de custos também já foi 

republicada. Estando de acordo com a memória de cálculo contida no termo de referência. 

Segue abaixo a imagem, demonstrado tal feito. 

V - TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA 

 

PERCENTUAL  

01 - ISS 5,00% 
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02 - COFINS 7,60% 

03 - PIS 1,65% 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA 14,25% 

 

Desta forma, do ponto de vista técnico contábil, a tabela de composição de custos 

está conforme explicitada no termo de referência e os destaques exigidos pelas legislações.   

 

É o parecer.                                                        Panelas, 12 de dezembro de 2022. 

 

 

 

___________________________________ 

Manoel Sebastião Freire Cabral 

Diretor Presidente 
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