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PROCESSO ADMINISTRATIVO: N. 016501.01.61/2022-AFEAM – VIGILÂNCIA 

PATRIMONIAL. 

REFERÊNCIA: EDITAL DA MODALIDADE SIMILAR AO PREGÃO ELETRÔNICO N. 

06/2022. 

ASSUNTO: ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS. 

LICITANTE:  SIOUX SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA (21.922.542/0001-91) 
 

 

NOTA TÉCNICA Nº 02/2022 

 

Sr. Licitante, 

 

Trata-se do Edital da Modalidade Similar ao Pregão Eletrônico nº 06/2022 – AFEAM, que 

tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de 

natureza continuada, com terceirização de mão de obra, na área de vigilância patrimonial 

armada e desarmada, com fornecimento de equipamentos e materiais necessários, para 

atender as necessidades da AFEAM pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições 

e especificações contidas no instrumento convocatório, no qual foi encaminhada, por meio 

do sistema do Portal de Compras do Governo Federal (comprasnet), proposta de preços 

ajustada e sua planilha de composição de custos, de 22/11/2022, pela empresa SIOUX 

SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.922.542/0001-91, 

doravante denominada como Licitante, para a análise técnica. 

Primeiramente informamos que o licitante atendeu a todos os itens da Nota Técnica nº 

1/2022, no entanto, após análise técnica de toda documentação apresentada pelo Licitante, 

realizamos as novas ponderações sobre as planilhas de composição de custos 

apresentadas, em comparação com o instrumento convocatório e seus anexos, nos quais 

foram identificadas as seguintes inconsistências: 

1. Nas planilhas dos Postos 12 x 36 diurno, 12x36 noturno, no Módulo 1 – 

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO, letra H, constatamos que o Licitante utilizou 

como base de cálculo para a forma de intervalo dos referidos postos (intrajornada),15 

dias úteis, o que gera um valor subdimensionado, considerando que haverá meses 

que os colaboradores trabalharão 15 dias e outros meses que trabalharão 16 dias, 

devendo para tanto considerar o seguinte cálculo: 365 dias divididos por 2, que 

corresponde à 182,5 dias trabalhados, divididos por 12 meses perfazendo uma 

quantidade média de 15,21 dias úteis. Dessa forma, solicitamos que seja realizada a 

correção do referido item, bem como suas repercussões nos Módulos seguintes; 

2. Nas planilhas dos Postos 12 x 36 diurno,12 x 36 noturno e 44h semanais, Módulo 6 - 

CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO, na letra C, constatamos que o Licitante 

apresentou o percentual total de tributos, considerando a somatória dos percentuais 

informados nas letras A e B, obtendo um percentual total que foi utilizado como base 

de cálculo equivocada para os tributos PIS, COFINS e ISS. Dessa forma, solicitamos 

que realize a correção do referido total dos tributos constantes da letra C, para que o 

mesmo represente os valores dos tributos PIS, COFINS e ISS, totalizando um 

percentual de 8,88% e que este percentual correto seja utilizado para a base de 
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cálculo dos referidos tributos, bem como ajuste o percentual total do referido Módulo, 

para que represente a somatória das letras A, B e C. 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto acima, informamos que a empresa SIOUX SERVIÇO DE SEGURANÇA 

PRIVADA LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.922.542/0001-91, não atendeu em sua totalidade 

os requisitos descritos no Edital da Modalidade Similar ao Pregão Eletrônico nº 06/2022 – 

AFEAM e anexos, tendo apresentado divergências nos Módulos informados acima, 

necessitando, portanto, de correção para o atendimento da oferta. 

Com base no item 14.4 Edital da Modalidade Similar ao Pregão Eletrônico nº 06/2022 – 

AFEAM, solicitamos que apresente a Planilha de Composição de Custos e Formação de 

Preços, devidamente ajustada, conforme orientações abaixo:  

 Para os itens 1 e 2 desta nota técnica, realize as correções conforme informado acima. 

Por fim, alertamos sobre a impossibilidade de alteração do valor global apresentado em sua 

proposta de preços, conforme subitem 23.4.5 do instrumento convocatório, bem como sobre 

a possível alteração nos Módulos da Planilha de Composição de Custos e Formação de 

Preços. 

Manaus, 23 de novembro de 2022. 

 

 

Márcia Campelo da Silva 

Agente de Licitação (Pregoeira) 

 

 

Luiz Fernando Silva Júnior 

Equipe de Apoio 

 

Theanny Adriani Cañizo Marques 

Equipe de Apoio 

 

 

 


