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Parecer n° 003/2020 – Comissão responsável pela Elaboração e Julgamento de

Planilhas de Custo e Formação de Preços, antes do pregão ou após a licitação.

Maceió, 23 de novembro de 2020.

Destino: Pregoeiro

Assunto: Processo  23041.013108/2020-33,  Pregão  Eletrônico  17/2020,  Licitação

para a contratação de empresa prestadora de serviços de vigilância armada

Prezado Senhor;

O  presente  parecer  trata  sobre  o  julgamento  das  planilhas  apresentadas  pela

empresa  Tigre  Vigilância  Patrimonial  de  Alagoas  Ltda,  inscrita  sob  o  CNPJ

01.771.692/0001-34,  situada na  Av.  Governador  Afrânio  Lages,  n.º  19,  no bairro

Farol, na cidade Maceió, estado de Alagoas.

Informamos que a análise dos dados apresentados tomou por base a Convenção

Coletiva de Trabalho 2019 do Sindicato dos Emp. em Emp. de Seg. Vigilância no

Estado  de  Alagoas,  CNPJ  11.918.117/0001-75,  e  Sindicato  das  Empresas  de

segurança Privada do Estado de Alagoas, CNPJ 12.516.464/0001-34, número de

registro no MTE AL000039/2019, processo 46201.000734/2019-41.

Foram analisadas as planilhas apresentadas pela citada empresa, para a categoria

licitada, para todas as Unidades do Ifal.

Após análise das planilhas, verificamos que:
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1. Em todas as planilhas:

 No Módulo 1 – Composição da remuneração, não foi considerado o prêmio

mensal no valor de R$ 25,00, conforme Cláusula Vigésima Oitava da CCT

2019/2019. Solicitamos realocar do Submódulo 2.3 para o Módulo 1;

 No Módulo 5 – Insumos Diversos, item Uniformes, solicitamos apresentar as

cotações de preços que comprovem o custo indicado;

 No Módulo  5 – Insumos Diversos,  item E – PCMSO, esse custo  trata  de

custos indiretos. Solicitamos ajustar; 

 No  Módulo  6  –  Custos  Indiretos,  Tributos  e  Lucro,  os  percentuais

apresentados  para  cálculo  da  COFINS  e  PIS,  para  o  regime  tributário

informado pela Licitante os percentuais são outros; 

 Quanto aos equipamentos revólver calibre 38mm, rádio comunicador e cofre

solicitamos os orçamentos que comprovem os referidos custos, assim como

as memórias de cálculo; e

 O revólver, colete e cofre está sendo depreciado integralmente, porém existe

valor residual e deve ser considerado a vida útil .

2. Em todas as planilhas com custo Motocicleta:

 Apresentar  cotação  de  preços  que  comprove  o  valor  especificado:  da

motocicleta, do capacete, dos EPI’s;

 Apresentar  base de  cálculo  que comprove o  valor  especificado nos  itens:

Emplacamento, IPVA; 

 Quanto a custo do combustível, após pesquisa a moto tipo “trail” faz 30Km

com 1lt  de combustível,  logo  apresentar  as características  da  moto  a  ser

disponibilizada para a prestação de serviço; e

 .Solicitamos apresentar as memórias de cálculo dos referidos cálculos.
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Importante destacar que, a moto que será utilizada na prestação de serviços de dia

é a mesma que será utilizada na prestação do serviço noturno.

Diante do exposto, sugerimos, salvo melhor juízo, que a empresa tome ciência da

análise realizada por essa Comissão e se manifeste no prazo máximo de 24 horas.

Atenciosamente,

Fabianna Domingues Lins Cavalcante
Presidente da Comissão responsável pela Elaboração e Julgamento de Planilhas de

Custos e Formação de Preços, antes do pregão ou após a licitação

Maurício Caldas de Vasconcelos
Membro da Comissão responsável pela Elaboração e Julgamento de Planilhas de

Custos e Formação de Preços, antes do pregão ou após a licitação
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PARECER Nº 959/2020 - PROAD-DCF (11.01.05.01.02) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 23/11/2020 10:18 ) 
FABIANNA DOMINGUES LINS CAVALCANTE 

CHEFE DE DEPARTAMENTO

1763336

(Assinado digitalmente em 23/11/2020 10:24 ) 
MAURICIO CALDAS DE VASCONCELOS 

CONTADOR 

1672319
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