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PROCESSO Nº 0068.006449.00028/2021-95
INTERESSADO: DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
1. ASSUNTO
1.1. Análise das planilhas de composição de custos apresentada ela
empresa VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA
2. REFERÊNCIAS
2.1. Pregão Eletrônico nº 391/2022 
2.2. Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2024- AC 000012/2022
2.3. Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, atualizada pela Instrução
Normativa nº 7/2018 e pela Instrução Normativa n 49/2020
2.4. Processos SEI n 0068.006449.00028/2021-95
2.5. Despacho nº 98/2022/DETRAN - DLIC (5710317)
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
3.1. Objeto - Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de execução indireta de vigilância patrimonial
armada, a ser efetuada nas dependências e instalações deste Departamento Estadual de
Trânsito/AC, compreendendo o fornecimento de mão-de-obra, uniformes e equipamentos
adequados à execução dos trabalhos, a fim suprir as necessidades do órgão, nas cidades
de Rio Branco, Brasiléia e Cruzeiro do Sul.
3.2. Lotes - .I -  Serviços de vigilância armada - Rio Branco,  II -  Serviços de
vigilância armada - Brasileia, III -  Serviços de vigilância armada - Cruzeiro do Sul
3.3. Quantidade de Postos -  15 Diurno e 15 noturno
3.4. Quantidade de meses - 12 meses
3.5.  
4. ANÁLISE
4.1. MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO - Na composição da
remuneração foi utilizada a remuneração base conforme Convenção Coletiva de Trabalho
2022/2024- AC 000012/2022, indicando o adicional de perículosidade e para os
ítens  Serviços de vigilância armada noturna o adicional noturno e adicional de hora
noturna reduzida.
4.2. MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS -
 Nesta composição a empresa utilizou os percentuais de acordo com o disposto no
Decreto Estadual nº 4.735/2016 – ANEXO IV ROTEIRO PARA PROVISIONAMENTO DE
VALORES, cuja base de cálculo utilizada foi o total da remuneração multiplicada pelos
percentuais de 8,33% e 12,10%. Portanto, de acordo com a legislação vigente.
4.3. Na composição do submódulo 2.2 (Encargos Previdenciários (GPS), FGTS e
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Outras Contribuições, foram apresentados os percentuais conforme estabelece o AC
000012/2022 e a Legislação Trabalhista Vigente, sobre a somatória do Módulo,
totalizando 35,30%. Utilizando para o cálculo do SAT o percentual de 1,50%.
4.4. Na composição do submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários (vale
transporte, seguro de vida, PCMSO, PPRA e CIPA, auxílio funeral, auxílio alimentação e
outros),  a empresa foram apresentados percentuais e valores de acordo com o AC
000012/2022 e a legislação vigente excluindo dos lotes II - Brasileia e III - Cruzeiro do Sul
os valores de vale transporte.
4.5. Na composição do submódulo 2.4 – Intervalo intrajornada foram
apresentados os percentuais conforme estabelece o AC 000012/2022.
4.6. MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO e MÓDULO 4 – CUSTO DE
REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE - Nesta composição a empresa cotou os
percentuais e valores apresentados de acordo com os preceitos legais e cumprem o
disposto na legislação vigente.
4.7. MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS (Uniformes/EPI’s, Materiais,
equipamentos e EPC’s) - Os percentuais e valores apresentados estão embasados
na planilha orçamentária do custo conforme previsão no EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO
SRP Nº 391/2022.
4.8. MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO - A empresa
apresentou os percentuais de Custos Indiretos 6,80% e Lucro 7,20% sendo aceitáveis,
posto que estão dentro dos valores estipulados por este Departamento no TERMO DE
REFERÊNCIA Nº 41/2022/DETRAN para fins de estimativa. 
4.9. Quanto aos percentuais de tributos foram apresentados valores percentuais
de  (PIS 1,65%), (COFINS 7,60%) e (ISSQN 5,00%). de acordo com a legislação vigente.
5. DOCUMENTOS RELACIONADOS
5.1. Proposta Planilha de Custos para prestação de serviços de vigilância armada
sendo 12 postos diurnos e 12 noturnos para o município de Rio Branco, 01 diurno e 01
noturno para Brasileia e 02 diurnos e 02 noturnos para Cruzeiro do Sul.
5.2.  
6. CONCLUSÃO
6.1. Considerando que “Erros no preenchimento da planilha não são motivos
suficientes para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada, sem
a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é o
bastante para arcar com todos os custos da contratação” (IN 05/2017) e, considerando
ainda, que a empresa realizou as adequações na planilha de composição de custos e que,
no dimensionamento de sua proposta atendeu o disposto no Termo de Referência no que
diz respeito a metodologia para o cálculo dos valores por posto de trabalho, SUGERIMOS a
CLASSIFICAÇÃO da proposta apresentada pela empresa VIGIACRE VIGILÂNCIA
PATRIMONIAL LTDA.

Documento assinado eletronicamente por NÁDIA CRISTINA DA SILVA
PEREIRA, Chefe de Divisão, em 28/03/2023, às 14:34, conforme horário
oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa
Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade, informando o código verificador
6542109 e o código CRC 40F916DF.

Referência: Processo nº 0068.006449.00028/2021-
95 SEI nº 6542109
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