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ASSUNTO: Qualificação Econômico-Financeira, e análise
de planilhas de custos e formação de preços.
Sr. Jorge Olimpio
Pregoeiro
A. Relatório
Trata-se da qualificação econômico-financeira da empresa, TKS SEGURANÇA PRIVADA, e
análise das planilhas de custos e formação de preços, da licitação, PE-018/2021 Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços continuados de vigilância ostensiva armada (motorizada, posto
estático de vigilância e predial) e de supervisão operacional desarmada, sob os regimes de escala
diarista/plantonista, para atender os campi Recife, Vitória de Santo Antão e Caruaru da Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE.
Qualificação Economico-Financeira
Para analise tomamos por base o item 9,10 do edital (DOC 168), o balanço patrimonial - BP,
demostração da mutações do P L, recibo de entrega, termo de abertura e encerramento, demonstração
do resultado-DRE apresentado na proposta inicial(DOC 174), as folhas 505 a 508, 528, 529, 530 e 541 a
543, respectivamente todos extraido da ECD- ESCRITURAÇÃO CONTABIL DIGITAL – SPED.
A empresa apresentou na proposta (DOC 174) em suas folhas 531 a 534 certidões de falencia
estadual, municipal e federal, e ainda a certidão negativa de licitação.
Verificamos no sitio da SPED CONTABIL, que o Balanço Patrimonial e as Demonstrações
contábeis, as folhas 505, 508, 528 a 530 e 541 e 543, do DOC 174, se apresentam autenticadas e com
suas formalidades legais.
Foi verificada a regularidade do Contador, estando o mesmo regular perante o CRC/SP
Quanto aos índices de Liquidez geral, Solvência geral e liquidez corrente, foram de, 1,50, 1,53 e
2,53, respectivamente.
O valor do Patrimônio Líquido que no edital em seu subitem 9.10.5.2, exige um valor de 10% do
valor estimado, (R$19.040.233,23 X 10% = 1.904.023,32), é de R$19.318.897,61.
O capital circulante liquido que no edital solicita uma comprovação de 16,66%, do valor estimado
da contratação, (R$19.040.233,23 X 16,66% =R$3.172.102,86), é de R$32.506.842,46.
A comparação da relação de compromissos assumidos com a iniciativa privada e a administração
publica vigentes a época da proposta, apresentada às folhas 536 e 539 do DOC 174 do processo, no valor
de R$59.965.636,25, e o Patrimônio Líquido de R$19.318.891,61, encontramos o cenário que, 1/12 avos
da relação de compromisso será de R$4.997.136,35, sendo menor que o valor do patrimonio liquido.
A apuração da diferença percentual entre a declaração de compromisso R$59.965.636,25, e a
receita bruta de R$100.243.684,19, encontramos o valor percentual de 40,18 %, a empresa apresentou
declaração à folha 540 do DOC 174 do processo, justificando essa variação acima dos 10%. Dentro do
que solicita o item 9.10 do edital a empresa cumpriu com o solicitado.
B. ANÁLISE DAS PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Conforme solicitado, efetuamos a análise das planilhas de custos e formação de preços
apresentadas no documento 182 do processo, tomando por base o contido nos documentos: ACT ACORDO COLETIVO DE TRABALHO PE000153/2021; CCT-CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
PE000059/2021 apresentados no documento 174 as folhas 95 a 99 e 100 a 119, laudo SESST documento
76,TR-termo de referência documento 153, ETP-ESTUDO TECNICO PRELIMINAR documento 143 e
constatamos os seguintes pontos:
•

POSTOS: 2, 6, - RECIFE
Modulo 1 – composição da remuneração
Na letra “E outros”, especificar a verba
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POSTOS: 18 E 19 - CAA
Modulo 1 – composição da remuneração
A empresa deverá verificar a composição da remuneração de acordo com o tipo do
serviço solicitado, o posto 18 descreve horas noturnas e o posto 19 descreve horas
diurnas.

•

POSTOS : 13 A 19 - CAA
Submodulo 2.3 – Beneficios mensais e diários
A empresa cotou o valor do vale transporte de Caruaru a R$3,30. Temos a existência
do Decreto municipal de Caruaru nº 087 de 09 de julho de 2021, reajustando a tarifa
para R$3,70.

È o relatório.

Recife, 30/11/2021.
Marcelino Jose Luiz e Silva
Tec em Contabilidade
Mat.2154434
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