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OFÍCIO PR/RJ/COADM/CPL N° 033/2011 
 

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2011. 
 
 

À 
WATERSERVICE PROJETOS, INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.  
Rua Granada, 171, Vigário Geral  
CEP: 21.241-120 – Rio de Janeiro – RJ 
A/C Sra. Aline Mangini Arantes  

 
 
 
Prezada Senhora, 
 
 
Após análise dos documentos encaminhados por sua empresa, em razão do menor 

lance apresentado no decorrer do Pregão Eletrônico nº 19/2010, cujo objeto é serviço de brigada de 

incêndio para a Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, encaminho diligência à V. 

Sa. a fim de dirimir as situações relacionadas a seguir. 

Em relação às planilhas apresentadas, solicito que V. Sa. faça as devidas alterações 

nas planilhas (ou apresente as devidas justificativas): 

- as planilhas apresentadas não consideram o percentual de 2,5% referente ao 

Salário Educação, conforme determina o art. 15 da Lei Federal 9.424/96; 

- a planilha de brigadista noturno considerou o valor de adicional noturno igual a 

R$267,20. O cálculo correto para este item resulta no valor de R$ 160,80 

segundo o seguinte entendimento: 

O adicional noturno é devido para os trabalhos executados entre as 22:00 

horas de um dia, e as 05:00 horas do dia seguinte. A hora neste período é 

denominada “hora noturna” e  durará 52,30 minutos. A cada hora noturna 

trabalhada o empregado receberá um acréscimo de 20%. 
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O brigadista que trabalha no posto 12 x 36 noturno faz jus ao máximo de 

acréscimo possível, pois trabalhará no período compreendido entre 22h e 05h. 

Das 12 horas que este brigadista trabalha, 07 horas estão compreendidas no 

horário noturno, configurando, portanto, 08 horas. 

Estabeleci o seguinte cálculo: 

Salário: R$ 740,14 

Quantidade de horas noturnas: 8 x 15 dias = 120 horas noturnas 

Valor da hora: R$740,14/220 = R$3,37 

Valor do Adicional Noturno: R$ 3,37 x 20% = R$ 0,67 

Total a pagar de adicional noturno por empregado: 120 x R$ 0,67 = R$80,40 

Total a pagar de adicional noturno por posto: R$ 160,80 

Esta alteração causará impacto em toda a planilha; 

- embora o percentual referente ao INCRA seja igual a 0,20% da remuneração, o 

valor informado para este item é igual a 8,00%. Os valores corretos para este 

item são de R$ 3,25 (brigadista diurno) e de R$ 4,17 (brigadista noturno), 

considerando as planilhas utilizadas (relativas ao posto inteiro) e o percentual de 

0,20%; 

- o percentual referente ao SEBRAE está acima do percentual correto. Para atender 

à Lei nº 8.029/90, o empregador deve contribuir com 0,6% sobre a folha de 

pagamento. Assim, o percentual a ser utilizado deve ser de 0,60%, e não, de 

3,00%. Utilizando o percentual correto, os valores para este item serão de R$ 

11,55 (brigadista diurno) e de R$ 12,51 (brigadista noturno), considerando as 

planilhas utilizadas (relativas ao posto inteiro); 

- A soma dos encargos sociais da empresa está incorreta, já que a empresa excluiu 

os grupos C e D da soma. Assim, o total de encargos sociais informado (59,92% 

= R$1.153,08 e R$ 1.313,19) deve ser corrigido. Considerando os percentuais 
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corrigidos, o total de encargos sociais é de 72,11%, que representa R$ 1.387,65 

para o posto de brigadista diurno e R$ 1.503,61 para o posto de brigadista 

noturno; 

- O valor da mão-de-obra  está incorreto pois não considerou o valor dos encargos 

sociais. O valor da mão-de-obra é calculado pela soma da remuneração com os 

encargos sociais, o que, no caso seria igual a R$ 3.312,01, para o brigadista 

diurno e R$ 3.588,77, para o brigadista noturno. 

- não foram planilhados os gastos com Assistência Social Familiar, que devem 

constar na planilha. De acordo com a Convenção Coletiva utilizada, o valor a ser 

custeado pelo empregador é de R$ 4,00 mensais; 

- os valores cobrados para o item Uniforme estão acima do valor médio apurado 

pela AUDIN/MPU (R$20,00 por funcionário). O valor apontado deverá ser 

reduzido ou justificado; 

- a forma de cálculo do lucro está incorreta, já que deveria incidir sobre a despesa 

administrativa. Este item deve ser corrigido. 

- não encontro justificativa para o percentual de 8% relativo à COFINS, utilizado 

pela empresa. Segundo a Lei 9.718/98, a alíquota a ser utilizada é de 3%. A 

empresa deve retificar este percentual ou apresentar as justificativas para praticar 

o percentual inicialmente informado; 

- não encontro justificativa para o percentual de 1,65% relativo ao PIS, utilizado 

pela empresa. Segundo a Lei 9.718/98, a alíquota a ser utilizada é de 0,65%. A 

empresa deve retificar este percentual ou apresentar as justificativas para praticar 

o percentual inicialmente informado. 

- a empresa calculou indevidamente os tributos federais. Embora tenha informado a 

fórmula correta, não a utilizou, se limitando a aplicar o total de tributos sobre o 

somatório da mão-de-obra, insumos e demais componentes. O percentual de 

tributos federais deve incidir sobre o valor total do contrato. Solicito que 

recalculem estes tributos utilizando a fórmula constante no edital (reproduzida 
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nas planilhas apresentadas). 

Por fim, informo que o atestado de capacidade técnica apresentado, referente à 

empresa PREZUNIC COMERCIAL LTDA., não informa o tipo de postos de brigadista utilizados. 

Considerando a grande diferença de preços entre este contrato (R$695.138,16 anuais) e o contrato 

celebrado com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (R$ 4.999.647,84 anuais), solicito que a empresa 

se manifeste sobre os postos de brigadista do atestado apresentado (PREZUNIC), bem como sobre os 

valores praticados naquele contrato. 

Original Assinado 
Dimitri Buscacio Gonçalves 

Pregoeiro 
 


