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A SENHORA PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

IMPUGNACAO AO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N° 0204.01/2019

IMPROL SERVl<;OS INTEGRADOS EIRELI, pessoa juridica de direito
privado, cadastrada no CNPJ sob o n°. 25.255.448/0001-87, situada na Rua
Antonio Fortes, n° 220, Sala 06, Engenheiro Luciano Cavalcante, Fortaleza/CE,
vem, por meio de seu representante legal que ao final assina, apresentar

IMPUGNACAO AO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N° 0204.01/2019 DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU, por meio das razoes de fato e de

direito a seguir trazidas.

1. DOS FATOS
Como se sabe, a Prefeitura Municipal de Acarau tornou publico, por
intermedio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, o edital do Preqao Eletr6nico
n° 0204.01/2019, cujo objeto ea contratacao de pessoa juridica para prestacao
de services de mao de obra terceirizada, de forma continua, regido pela
Consolidacao das Leis Trabalhistas (CLT), para atender as necessidades de
diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Acarau/CE.
No entanto, analisando as exigencias feitas no ambito do referido edital,
a empresa ora impugnante verificou a presenca de irregularidades que
afrontam os principios que regem as licitacoes publicas, devendo ser
imediatamente reformadas. Estes problemas, destaque-se desde logo,
impedem a plena competitividade do certame, alern de olvidar preceitos
estabelecidos na leqislacao e na jurisprudencia.
Senao, vejamos.

2. DOS FUNDAMENTOS JURIDICOS
2.1. DOS ERROS NA PLANILHA DE PRECOS DO EDITAL

e

lnicialmente, importante destacarmos que a planilha-modelo do edital,
que deve ser utilizada pelas empresas participantes do certame, nao
contempla todos os custos que a empresa a ser contratada tera com a
prestacao dos services. E que, como sera a seguir demonstrado, deixou-se
de inserir custos inerentes
atividade ora licitada e que certamente
recalra sobre a empresa contratada.

a
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Este equivoco, destaque-se desde logo, diz respeito falta observancia
da Convencao Coletiva de Trabalho das categorias presentes na referida
hcltacao,
Ora, em analise ao item "3. DAS CATEGORIAS, CARGA HORARIA,
QUANTIDADE E SALARIOS" do Anexo I - Termo de Referencia, foi possivel
perceber que os salaries cotados estao bem abaixo das dlsposlcoes da
CCT das categorias, registradas junto ao Ministerio do Trabalho sob o n°
CE000191/2019 (Asseio e Conservacao) e n° CE001475/2018 (Motoristas).
Veja-se que os valores ali cotados sequer atendem aos precos estabelecidos
por meio da CCT relativa ao ano de 2018.
Em tal item, como se pode extrair da tabela ali apresentada, foi
estabelecido como como salario base o valor de R$ 998,00 (novecentos e
noventa e oito reais), o qual corresponde ao salario minimo atualmente vigente.
Contudo, o menor salarlo estabelecido pelo Sindicato dos Empregados em
Empresas de Asseio e Conservacao do Ceara - SEEACONCE na CCT
firmada possui o valor nominal de RS 1.049,34 (um mil, quarenta e nove
reais e trinta e quatro centavos), ao passo que o menor salano
estabelecido pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes
Rodoviarios do Estado do Ceara - SINTRO/CE na CCT firmada possui o
valor nominal de R$ 1.177,96 (um mil, cento e setenta e sete reais e
noventa e seis centavos).
Ou seja, os valores estabelecidos no presente edital estao
defasados em, pelo menos, 5% (cinco por cento), em alguns casos
chegando a 18% (dezoito por cento).
Veja-se que, em relacao a cateqoria "Condutor de Transporte", o salario
pode chegar a R$ 1.585,22 (um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte
e dois centavos), tendo em vista que na descricao de suas atribuicoes consta
que devera conduzir "veiculos automotores, caminhoes e onibus". In verbis, e
o T ermo de Referencia:
CA TEGORIA: Condutor de Transporte
ATRIBUl9AO:
Conduzir
veicu/os

automotores,
caminhoes e onibus destinados ao transporte de
passageiros e cargas com finalidades administrativas
inerentes ao service publico,

comunicando qualquer

�

defeito porventura existente; zelar pela
executar outras tarefas afins.
QUALIFICA<;AO: Ensino Medio Completo

Neste sentido, estar-se-ia frente a uma diferenca de 59% (cinquenta e
nove por cento) entre o valor previsto no edital e o que e determinado pela
CCT da referida categoria.
Portanto, deve o instrumento convocat6rio ser alterado, de forma a
adequar os salaries as previsoes contidas nas Convencoes Coletivas de
Trabalho das categorias envolvidas na prestacao dos services, sobretudo os
instrumentos registrados no Ministerio do Trabalho sob o n° CE000191/2019 e
n° CE001475/2018.
Ademais, prosseguindo com a analise do instrumento convocat6rio, foi
possivel perceber que nao foi cotado uma serle de beneficios previstos nos
referidos instrumentos coletivos, o que tarnbem deve render ensanchas a
alteracoes no presente edital.
Por exemplo, ambas as CCTs determinam que os empregadores
fornecarn aos empregados piano de saude e cesta basica. Alem disso, a CCT
das categorias de asseio e conservacao determina ainda a concessao de vale
transporte aos funcionarios.
Senao, vejamos as CCTs:

CCT N° CE000151/2019
ClAUSULA Dl:CIMA SEGUNDA - DA CESTA BASICA
Fica instituldo o pagamento a trtulo de cesta basica no valor mensal
de R$ 70,00 (setenta reais). para cada empregado, representando o
valor de R$ 2,33 (dois reais vlrgula trinta e tres centavos) por dia
trabalhado, devendo o referido valor ser pago ate o 1° (primeiro) dia
do mes,
CLAUSULA Dl:CIMA TERCEIRA - CONCESSAO DE VALES TRANSPORTES
Os vales-transporte necessaries para o deslocamento dos
empregados no trajeto resldencla/trabathozresioencia, devidos para
os dias de efetivo trabalho, serao entregues pelos empregadores ate
o 1° (primeiro) dia util de cada mes.
PARAGRAFO PRIMEIRO - para os empregados beneficiados com
vales-transporte, sera realizado o desconto de 6% (seis por cento},
incidente sobre o salario-base, na forma da lei.
Paraqrato Segundo - aos empregados que trabalhem em regime de
revezamento de 12x36, ou seja, somente trabalhem 15 (quinze) dias
durante o mes, o desconto sera de 3% (tres por cento) sobre o
salario-base, aplicado o tratamento legal, no que couber.
Paraqrafo Terceiro - Os vales-transporte serao preferencialmente
entregues nos locais de trabalho. Caso nao haja condtcoes e os
mesmos forem entregues na sede da empresa, esta fornecera valestransporte para o deslocamento do empregado do local de trabalho
para a empresa e tambern para o seu retorno.
Paraqrafo Quarto - Podera a empresa substituir os vales-transporte
por cartao eletrOnico (passcard), obrigando-se a disponibilizar o
credito correspondente ate o primeiro dia util do mes da respectiva

OD� ,::<,

;F\ \
I�

.?.?'.

prestacao de servicos. Em caso de atraso, contenr-se-a o mes
tratamento dado a falta de vales-transporte impresso.
Paraqrafo Quinto - Se o empregado faltar ao trabalho e tiver recebido
vales-transporte para o seu deslocamento, cabera a empresa
descontar o vales-transporte referente ao dia que faltou, na forma da
lei, sem prejulzo da possibilidade do desconto ser efetuado nos valestransporte do mes seguinte, no credito do cartao eletrOnico ou
ajustadas em condlcoes mais favoraveis ao trabalhador.
Paraqrafo Sexto - Ficam as empresas autorizadas a fornecerem o
vale-transporte em pecunia, quando por algum motivo nao for
posslvel concretizar o fornecimento do vale-transporte fisico ou
passcard no tempo previsto na presente clausula. Nessas situacoes o
fornecimento de vale-transporte em pec(mia nao tera natureza
salarial, nae se incorporando ao satario e cevera ser fornecido no
prazo estabelecido no CAPUT desta clausula.
ClAUSULA DECIMA QUARTA - PLANO DE SAUDE E CONVi;NIOS
MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Fica acordado a instituicao de PLANO DE SAUDE, que sera
contratado pelas Empresas preferencialmente com operadora de
piano de saude conveniada ao SEACEC, na seqrnentacao minima
AMBULATORIAL + HOSPITALAR SEM OBSTETRICIA em
acornodacao ENFERMARIA, de modo a permitir que os trabalhadores
em atividade, exceto os ja aposentados que nao estejam em
atividade junto as Empresas representadas pelo SEACEC, possam,
mediante adesao voluntana e expressa, usufruir dos services de
saude ofertados.
PARAGRAFO PRIMEIRO - 0 PLANO DE SAUDE contratado sera,
para o ano de 2019, no valor de R$ 69,44 (sessenta e nove reais e
quarenta e quatro centavos), sendo que a parncipacao no subsidio do
seu custeio sera na razao de 50% (cinquenta por cento para o
empregador e 50% (cinquenta por cento) para o empregado, valor
este que sera descontado em folha de pagamento mediante
autorizacao prevla e por escrito do empregado, sendo que a taxa de
adesao sera custeada integralmente pelo empregado.
PARAGRAFO SEGUNDO - Caso o empregado venha a aderir a
piano de maior cobertura, de empresa conveniada pelo sindicato ou
outra, sera de sua responsabilidade o pagamento que acrescer.
PARAGRAFO TERCEIRO - Caso o empregador ja tenha contratado
PLANO DE SAUDE, nao estara obrigado a aderir ao piano de saude
referido, ficando assegurado ao empregado as garantias mlnimas de
preco e partlcipacao estipuladas nesta clausula.
PARAGRAFO QUARTO - 0 empregado podera incluir seus
dependentes no Plano de Saude, com o pagamento total as suas
expensas, podendo os valores correspondentes ser descontados em
folha de pagamento, mediante autorizacao previa e por escrito do
mesmo.
PARAGRAFO QUINTO - As empresas dispOem do prazo de ate 90
(noventa) dias a contar do registro desta convencao para
disponibilizar aos empregados a acesao ao piano de saude.
PARAGRAFO SEXTO - A particlpacao facultativa do empregado no
piano de sauce nae contiqurara salario "in natura", nao se
incorporando a remuneracao do trabalhador para quaisquer efeitos,
nao constitui base de incidencia de contribulcao prevldenciaria ou do
FGTS e nem constitui rendimento tnbutavel do empregado.

CCT N° CE001475/2018
ClAUSULA DECIMA- CESTA BASICA
Para os contratos publlcos novos fica estabelecido o pagamento de
uma cesta basica mensal no valor de R$ 86,82 (oitenta e seis reais e
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oitenta e dois centavos), podendo referido valor ser pago
com vale aumentacao, ficando assegurado que os pagamentos do
beneffcio estejam efetivamente disponibilizados ate o 5° (quinto) dia
util do mas de referencia.
PARAGRAFO UNICO - 0 fornecimento do pagamento da cesta
basica sera incluido nos contratos publicos novos, assim
considerados os pactuados, por meio de licita9ao publica (em
qualquer modalidade), a partir do registro da Convencao Coletiva
data base de 01 de julho de 2012 junto a SRTE/MTE. Nos Contratos
publicos em curso, apresentara o empregador a presente Convencao
Coletiva, de modo a ajustar a previsao de custos eventualmente
alterada em decorrencia da presente clausula. Em caso de recusa da
tomadora, rnanter-se-a, a condicao vigente ate o encerramento do
pacto, devendo ser comunicada aos sindicatos convenentes, que
adotarao as medidas que julgarem necessarias a defesa das suas
categorias.
ClAUSULA Dl:CIMA SEGUNDA - ASSISTl:NCIA Ml:DICA (PLANO
DE SAUDE)
A partir da vig�ncia da CCT de 2014, fica acordado a instituicao de
PLANO DE SAUDE, que sera contratado pelas Empresas
preferencialmente com operadora de piano de saude conveniada ao
SEACEC, na seqmentacao minima AMBULATORIAL + HOSPITALAR
SEM OBSTETRICIA em acomocacao ENFERMARIA, de modo a
permitir que os trabalhadores em atividade, exceto os aposentados
que nao estejam em atividade junto as empresas representadas pelo
SEACEC, possam, mediante adesao voluntana e expressa, usufruir
dos services de saude ofertados.
PARAGRAFO PRIMEIRO - 0 PLANO DE SAUOE contratado sera,
para o prazo desta convencao no valor de R$ 67,05 (sessenta e sete
reais e cinco centavos), sendo que a partlcipacao no subsidio do seu
custeio sera na razao de 50% (cinquenta por cento para o
empregador e 50% (cinquenta por cento) para o empregado, valor
este que sera descontado em folha de pagamento mediante
autorizacao previa e por escrito do empregado, sendo que a taxa de
adesao sera custeada integralmente pelo empregado.
PARAGRAFO SEGUNDO - Caso o empregado venha a aderir a
piano de maior cobertura, de empresa conveniada pelo sindicato ou
outra, sera de sua responsabilidade o pagamento que acrescer.
PARAGRAFO TERCEIRO - Caso o empregador ja tenha contratado
PLANO DE SAUDE, nao estara obrigado a aderir ao piano de sauce
referido, ficando asseguradas ao empregado as garantias mf nimas de
preco e participacao estipuladas nesta clausula.
PARAGRAFO QUARTO - O empregado podera incluir seus
dependentes no Plano de Salide, com o pagamento total as suas
expensas, podendo os valores correspondentes ser descontados em
folha de pagamento, mediante autorizacao previa e por escrito do
mesmo.
PARAGRAFO QUINTO - As empresas dispOem do prazo de ate 90
(noventa) dias a contar do registro . desta convencao para
disponibilizar aos empregados a adesao ao piano de saude.
PARAGRAFO SETIMO - A participacao facultativa do empregado no
piano de saude nao confiqurara salario "in natura", nao se
incorporando a remuneracao do trabalhador para quaisquer efeitos,
nao constitui base de incidencla de contribulcao previdenciarta ou do
FGTS e nem constitui rendimento tributavel do empregado.

Assim, de acordo com as disposicoes dos instrumentos coletivos, nao
ha motivos para afastar a ccncessac de cesta basica e piano de saude
aos empregados que irao laborar no contrato decorrente da presente
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licitacao, alem de vale transporte aos empregados regidos pela CCT
SEEACONCE (asseio e conservacao),
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Saliente-se que a observancta
CCT e decorrente das disposicoes
legais (arts. 611 e 622 da CLT) e constitucionais (art. 7°, XXVI, da Constituicao
Federal), motive pelo qual impossivel o descumprimento aos termos de tal
instrumento normativo.

e

Conforme se verifica, as Convencoes Coletivas de Trabalho, por terem
este aspecto normativo, nao podem ser descumpridas pelo empregador por
mera liberalidade. Devendo, portanto, ser seguidas as determinacoes ali
contidas tanto pelo particular, como pela Administracao.
lmporta ainda destacar as Clausulas dos referidos instrumentos, que
dispoern sobre a aplicacao de multas em caso de descumprimento de
quaisquer termos acordados com a categoria:
CCT N° CE000151/2019
ClAUSULA QUINQUAGl=SIMA PRIMEIRA - MULTA POR
DESCUMPRIMENTO
Na hip6tese de descumprimento de qualquer clausula da presente
convencao Coletiva de Trabalho, sem previsao de sancao pecunlarta
especifica, fica a parte infratora sujeita a multa equivalente ao
prejufzo proporcionado, nae sendo inferior, em qualquer caso, ao
valor do maior piso salarial a ser pago em favor da parte prejudicada.

CCT N° CE001475/2018
CLAUSULA
TRIGl=SIMA
SEGUNDA
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
Na hip6tese de descumprimento ou violacao de qualquer clausula
desta convencao, fica a parte infratora obrigada a pagar, a quern for
prejudicado, multa equivalente a 2% (dais por cento) do piso salarial
do empregado alcancado pela violacao convencional.

Com efeito, analisemos a Sumula n°. 331 do TST, em especial os itens
IV a VI:
Sumula n° 331 do TST: CONTRATO DE PRESTAQAO DE
SERVl<;OS. LEGALIDADE.
I - A contratacao de trabalhadores par empresa interposta e ilegal,
formando-se o vlnculo diretamente com o tomador dos services. salvo
no caso de trabalho temporarlo,
II - A contratacao irregular de trabalhador, mediante empresa
interposta, nao gera vinculo de emprego com os 6rgaos da
Adrninistracao Publica direta, indireta ou fundacional.
Ill - Nao forma vfnculo de emprego com o tomador a contratacao de
services de vigiltmcia (Lein° 7.102, de 20.06.1983) e de conservacao
e limpeza, bem coma a de servicos especializados ligados a
atividade-melo do tomador, desde que lnexistente a pessoalidade e a
subordinacao direta.

IV - O inadimplemento das obriga�oes trabalhistas, por parte do
empregador, implica a responsabilidade subsidiaria do tomador
dos services quanto aquelas obriga�oes, desde que haja
participado da rela�ao processual e conste tambem do titulo
executive judicial.
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Os entes integrant?s. da Administracao Publlca direta ()_
lndlreta respondem subsldlarlamente, nas mesmas condlcees d
O
item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no
cumprimento das obrigacoes da Lei n.0 8.666, de 21.06.1993,
especialmente na fiscalizacao do cumprimento das obriqacoes
contratuais e legais da prestadora de service como
empregadora. A aludida responsabilidade nao decorre de mero
inadimplemento das obrigacoes trabalhistas assumidas pela
empresa regularmente contratada.
VI - A responsabilidade substdlaria do tomador de servlcos
abrange todas as verbas decorrentes da condenacao referentes
ao periodo da prestacao laboral.

y -.

Veja-se que, caso a empresa contratada nao venha a realizar o
pagamento dos funcionarios nos termos exatos das Convencoes Coletivas de
Trabalho vigentes, o que se diz apenas a tltulo de arqumentacao, tais valores
podem ser cobrados diretamente da Prefeitura Municipal de Acarau, uma
vez que dizem respeito ao periodo da prestacao laboral.
Ora, no presente caso estara plenamente configurada a culpa in
vigilando da Adrnmistracao, que ocorre quando esta "fecha os olhos" para os
problemas do contrato, o que enseja a cobranca de eventuais multas previstas
na CCT diretamente ao 6rgao contratante, conforme o que foi recentemente
definido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinario n°
760.931, com repercussao geral reconhecida.
Em suma, ressumbra evidente que a convencao coletiva e
instrumento habil para fixar as normas a serem seguidas pelas categorias
signatarias, razao pela qual nao se antolha cabivel que esta seja
desrespeitada. Desta forma, deve o instrumento convocat6rio ser alterado, de
forma a contemplar os salaries base correto das categorias envolvidas na
prestacao dos services objetos do presente procedimento administrativo.
Desta forma, como se pode dar seguimento ao presente procedimento
licitat6rio com a utilizacao de um instrumento coletivo com vigencia ja
expirada? A nosso ver, e impossivel, tendo em vista que os precos praticados
no certame nao refletirao a realidade do mercado.
Neste sentido, de acordo com os arts. 7° e 40 da Lei 8.666/93, e
obrigat6rio que os editais possuam orcarnento detalhado, o qual contenha e
demonstre todos os custos envolvidos na contratacao:
Art. 7° As licltacces para a execucao de obras e para a prestacao de
services obececerao ao disposto neste artigo e, em particular,
seguinte sequencia:
§ 2° As obras e os services somente poderao ser licitados quando:

a

II - existir orcamento detalhado em planilhas que expressem a
cornposlcao de todos os seus custos unltartcs:
( ... ]
Art. 40. O edital contera no prearnbulo o nurnero de ordem em serie
anual, o nome da reparticao interessada e de seu setor, a
modalidade, o regime de execucao e o tipo da licitacao, a mencao de
que sera regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da
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documentacao e proposta, bem coma para infcio da abertur
envelopes, e lndicara, obrigatoriamente, o seguinte:
§ 2° Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:
II - orcamento estimado em planilhas de quantitativos e preco
unitarios;
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Como se nao fosse suficiente a previsao dos diplomas legais, o Tribunal
de Contas da Uniao possui entendimento sumulado sobre o assunto:
Sumula n°. 258 do TCU - As cornposicoes de custos unitarios e o
detalhamento de encargos sociais e do 801 integram o orcarnento
que compOe o projeto basico da obra au servico de engenharia,
devem constar dos anexos do edital de licltacao e das propostas das
licitantes e nao podem ser indicados mediante uso da expressao
"verba" au de unidades genericas.

Este entendimento, sumulado e reiterado naquela corte, deve ser
observado em razao da Surnula n° 222 do TCU, segundo a qual devem ser
observadas as determinacoes da Corte de Contas no que disser respeito as
normas gerais de licitecao por todos os 6rgaos da Adrninistracao Puolica de
todos os Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios:
sumula n° 222 - As DecisOes do Tribunal de Contas da Uniao,
relativas a apllcacao de normas gerais de llcitacao, sabre as quais
cabe privativamente a Unlao legislar, devem ser acatadas pelos
administradores dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municfpios.

A obedlencia a referida sumula decorre das competencias legais e
constitucionais dadas a Corte de Contas Federal, motivo pelo qual e imperiosa
a sua observancia, nao podendo o Administrador Publico se eximir de cumprir
com o que esta ali disposto. Neste sentido, conforme e sabido por todos, todas
as atitudes da Adrninistracao devem ser consubstanciadas na estrita
observancia da legalidade.
Portanto, frente a uma ilegalidade em seus atos, o Administrador Publico
tern como seu dever corrigir tal vicio, em razao do Principio da Legalidade.
Com efeito, o edital deve ser alterado, apresentando orcamento
detalhado em planilhas que expressem a composlcao de todos os seus
custos unitarios, incluindo-se todos os custos relativos as CCTs das
categorias, os quais sao necessarios a prestacao dos services e
compoem as obrigacoes da empresa que sera contratada.
Repita-se que esta alteracao e imprescindivel de ser feita, de forma a
respeitar o entendimento pacificado e sumulado do TCU e, por conseguinte, o
ordenamento juridico patrlo.
2.2. DO PR/NC/PIO DA LEGAL/DADE

Assim, diante de tudo o que restou acima exposto, caso o edital nao seja
alterado, este estaria maculado de ilegalidade, ferindo de morte o que e
disposto na Lei das l.icitacoes. Veja-se que o edital, devido ao Principio da
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Legalidade, nao pode ir de encontro ao que
vigente.

e

definido na

e

Ora, como
sabido por todos, todas as atitudes da Administracao
devem ser consubstanciadas na estrita observancia da legalidade. Diante
disso, frente a uma ilegalidade em seus atos, tern como seu dever corrigir tal
vicio.
Faz-se mister ressaltarmos o texto legal e constitucional, segundo o que
ja foi mencionado, de forma a demonstrar que tais principios foram
devidamente positivados em nosso ordenamento juridico:
LEI 8.666/93
Art. 3° A licitacao destina-se a garantir a observancia do princf pio
constitucional da isonomia, a selecao da proposta mais vantajosa
para a adrnlnistracao e a promocao do desenvolvimento nacional
sustentavel e sera processada e julgada em estrita conformidade
com os principios baslcos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da iguafdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vincutacao ao instrumento convocat6rio, do
julgamento objetivo e dos que lhes sac correlatos.
CONSTITUICAO FEDERAL
Art. 37. A administracao publica direta e indireta de qualquer dos
Poderes da Unlao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municlpios
obedecera aos principios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e efici�ncia e, tambem, ao seguinte:

Em igual direcao, cumpre mencionarmos a doutrina patria sobre o
ass unto:
"A legalidade, como princfpio de administra9ao (CF, art. 37, caput),
significa que o administrador publico est«, em toda a sua atividade
funcionat, sujeito aos mandamentos da lei e as exigencias do bem
comum, e de/es nao se pode afastar ou desviar, sob pena de pratlcar
ato invalido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal,
conforme o caso.
A eficacia de toda atividade administrativa esta condicionada ao
atendimento da Iei.
Na Administra9ao Publica neo ha liberdade nem vontade pessoal.
Enquanto na administra9ao particular licito fazer tudo que a lei nao
profbe, na Administra9ao Publica s6
permitido fazer o que a lei
autoriza. A lei para o particular significa 'pode fazer essim'; para o
administrador publico significa 'deve fazer essim'
As leis administrativas sao, normalmente, de ordem publica e seus
preceitos nao podem ser descumpridos, nem mesmo por acordo de
vontade conjunta de seus aplicadores e destinatarios, uma vez que
contem verdadeiros poderes-deveres, irrelegaveis pelos agentes
publicos. Por outras palavras, a natureza da funi;ao publica e a
finalidade do Estado impedem que seus agentes deixem de exercitar
os poderes e de cumprir os deveres que a lei /hes impce. Tais
poderes, conferidos
Administra9ao Pubtic« para serem utilizados
em beneffcio da coletividade, nao podem ser renunciados ou
descumpridos pelo administrador sem ofensa ao bem comum, que
o supremo e (mico objetivo de toda a9ao administrativa."
(MEIRELLES, Hefy Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 208
Edic;ao. Editora Malheiros, p. 82-83)
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Destaque-se que, para a Administracao Publics, o principio
legalidade nao e a mera observancia a legisla9ao, mas sim uma verdadeira
submissao aos ditames legais. � o que ensina Odete Medauar:

"Para a Admlnistra,;ao, o prlnclpio da legalidade traduzia-se em
submissao a lei. No conjunto dos poderes do Estado traduzia a
rela<;ao entre poder legislativo e poder executivo, com a supremacia
do primeiro; no {lmbito das atua<;e5es exprimia a rela<;ao entre lei e ato
administrativo, com a supremacia da primeira"
(MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolucao, Sao Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 1992; grifamos)

Sobre o assunto, e imprescindivel trazer
Jose Afonso da Silva:

a

lume os ensinamentos de

"l. . .] a palavra lei, para a realiza<;ao plena do princfpio da legalidade,
se aplica, em rigor tecnico, a lei formal, isto e, ao ato legislativo
emanado dos 6rgaos de representa<;ao popular e elaborado de
conformidade com o processo legislativo previsto na Constitui<;ao
(arts. 59 a 69). Ha, porem, casos em que a referencla a lei na
Constitui,;ao, quer para satisfazer tso-s» as exigfmclas do
principio da legalidade, quer para atender hlp6teses de reserva
(infra), nso exclui a possibllldade de que a materia seja regulada
por um "eto equipersao", e ato equiparado a lei formal[. ..]"
(SILVA, Jose Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positive. 328
ed. Sao Paulo: Editora Malheiros, 2009; grifamos)
Para Celso Antonio Bandeira de Mello, a Adrninistracao esta vinculada
nae somente a lei em sentido estrito, mas tarnbern a eventuais normas que
possam existir, decorrentes da lei, produzidas pela pr6pria Administracao para
regulamentar seus comportamentos posteriores. Segundo o entendimento do
doutrinador:
"[. .. ] a expressao 'legalidade' deve, pois. set entendida como
'conformidade lei e, sucessivamente, as subsequentes normas
que, com base nela, a Adminlstra,;ao expe,;a para regular mais
estritamente sua pr6pria dlscri,;ao', adquirindo entao um sentido
mais extenso [. .. ]"
(MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo.
201 ed. Sao Paulo: Editora Malheiros, 2006)

a

Ou seja, a Administra�ao deve observar nao s6 a legisla�ao stricto
sensu, mas tambem as normas emitidas para regular seu pr6prio poder
dtscnclonarto. Em razao disso, no presente caso, deve a Administracao
cumprir com o que e disposto expressamente tanto na leqislacao vigente, como
tarnbern nas Portarias, lnstrucoes Normativas e demais atos normativos
existentes. Saliente-se que, fazendo em contrario, a Administra�ao Publica
estara incorrendo em descumprimento ao que e determinado pelo
principio constitucionalmente protegido da legalidade.
Assim, o edital deve ser alterado, respeitando a legisla9ao vigente,
conforme ja sobejamente demonstrado.
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3. DA CONCLUSAO E DO PEDIDO

a

Diante do exposto, a empresa ora impugnante roga
V. Sa. qu
proceda com as modificacoes necessarias do instrumento convocat6rio d
PREGAO ELETRONICO N° 0204.01/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL D
ACARAU, em face das ilegalidades/irregularidades apontadas nesta peca,
referente ao descumprimento dos exatos termos das Convencoes Coletivas de
Trabalho das categorias envolvidas na prestacao dos services ora licitados,
tendo em vista a utilizacao de salario base em descompasso com o que e
estabelecido nos instrumentos coletivos competentes, como tarnbern na falta
de inclusao de beneficios ali previstos (concessao de cesta basica, piano de
saude e vale transporte).
Requer, por fim, procedidas as devidas correcoes que seja reaberto o
prazo estabelecido no inlcio do procedimento licitat6rio.
Nestes termos,
Pede e espera deferimento.
Atenciosamente,

