Secretarla de Admlnlstracao o Flnanc;as
Setor de t.lcltacao o Contratos Publlcos

LICITAC,\O: PREGAO ELETRONICO N.0 0204.01/2019
08.JETO: Contratacao de pcssoa jurldica para prcstacao de scrvi9os de Mao de Obra Tcrcci�izada, de
fonna continua, regido pcla Consolidacao das Leis Trabalhistas (CLT), para atcndcr as ncccssidadcs de
divcrsas Sccretarias da Prefeitura Municipal de Acarau/Cc.
FE ITO: IMPUGNACAO J\O EDITAL DE LICIT AC:,AO
ll\lPUGNANTE: JMPROL SERVIC:,OS INTEGRJ\DOS EIRELLI

RESPOSTA

A IMPUGNACAO

Trata-se de JMPUGNA<;:AO interposta pela pessoajuridica de direito privado, IMPROL
SERVIC:,OS JNTEGRADOS EIRELLI, com sede na Rua Antonio Fortes, n." 220, sala 06, Engenheiro
Luciano Cavalcante, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o n.025.255.448/0001-87, por intermedio de seu
representante legal o Sr. WENDEL AL YES RODRG IUES, com fundamento na clausula 19° do referido
Edita! e art. 41, § 1° da Lei n." 8.666/93.

DAS PRELIMINARES

A irnpugnacao Administrativa foi interposta tempestivamente pela qualificada na peca
exordial, doravante denominada IMPUGNANTE, em desfavor dos termos do Edita I do Pregao Eletronico
n.? 0204.01/2019 - Menor Pre90, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.
Preliminannente ha que se esclarecer que a referida impugnacao nao tern efeito de
recurso, portanto nao ha que se falar em efeito suspensivo, tampouco sua remessa a autoridade superior,
tern a comissao de licitacao nesta fase processual, todos os poderes para averiguacao de quaisquer
contestacoes que se facam ao texto editalicio, decidindo sobre cada caso, confonne a legislacao pertinente.
Podemos concluir desta fonna pelas recomendas do art. 41, paragrafo segundo, tambern
citado pela impugnante, senao vejamos:
§ 2!! Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitacao perante a
administracao o licitante que nao o fizer ate o segundo dia util que anteceder a
abertura dos envelopes de habilitaeao em concorrencia, a abertura dos envelopes
com as propostas em convite, tomada de prccos ou concurso, ou a realizacao de
leilao, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipotese em gue tal
comunicacao nao tera efeito de recurso. (Redaciio dada pela lei n° 8.883, de 8.6.9.J)
(grifamos).
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O Art. 41, paragrnfo scgundo nlhurcs c rnxuuvo, a comunicncao de impugnacflo do cdiial
nao tera efeito de recurse, portanto niio tcra clcito suspensive.
DAS ALEGACOES DA IMPUGNANTE
Em linhas gerais a tMPUGNANTE questions a legalidadc do Ancxo '. do cclital do
Pregao eletronico n." 0204.01/2019, a tuz dos valorcs de referencia utilizados na Planilha de Custo
realizada pela Administracao.

DA ANALISE DA IMPUGNACi\O
Sohre os valores estimados utilizados:

o

IMPUGNANTE sustenta que os valores estimados no Anexo 1 do Edita! gerariam
grave inseguranca juridica e, consequentemente, grave lesao do equilibrio financciro por mostrarcrn-se
aquern do que deveria ser projetado na planilha de custo.
A impugnacao apresentada menciona que os precos estimados nao foram calculados
tomando por base os valores convencionados em suas respectivas CCTs, assim como os custos cspecificos
tais como, salario base, vale alimentacao, vale transporte, cesta basica c demais beneficios.
Como qualquer processo de contratacao publica, as terceirizacoes sao precedidas da
elaboracao de orcamento estimativo, cujo valor, na maior parte dos casos, servira de referencia para a
escolha do prestador do service em processo licitatorio. Tendo em vista que nestes tipos de services a
parcela mais relevante dos custos e representada pela mao de obra cnvolvida, e considerando que em rcgra
tais custos sao estabelecidos atraves de pesquisas mercadol6gicas.

i)

Alias, em materia de direito coletivo do trabalho, ha pleno respeito aos acordos e
convencoes coletivas, que, em muitas situacoes podem ate mesmo prevalecer sobre a legislacao. De form a
que para o administrador publico a observancia e a adocao dos beneficios e respectivos val ores instituidos
nas negociacoes coletivas mostra-se como algo natural e obrigatorio.

Entretanto, dita adesao nao deve ser integral. Muitas convencoes excedem aos seus
objetivos de regular os direitos trabalhistas das categorias representadas e arriscam-se a fixar indices e
estabelecer valores, materias estranhas aos objetivos das negociacoes coletivas.
Nesse sentido, o Poder Executivo Federal, por meio da Instrucao Normativa 02/2008 SLTVMPOG ja vedava a vinculacao da administracao publica a tais regras excessivas:
Art. 13. A Administracao nae se vincula as disposicoes contidas
em Acordos e Convencoes Coletivas que nao tratem de materia
trabalhista, tais como as que estabelecam valores ou indices
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obrigutorios de cncnrgos sociais 011 prcvidcnciarios, hem como de
prccos para os insumos rclncionados no cxercicio da atividndc.
(Rcdacilo dada pcla lnstrucilo Normativa 11° 3, de 16 de outubro de
2009).
Pode-sc anuir que a Administracao estcja proibida de inscrir cssas rubricas cm scus
on;arncntos cstimativos por sercm consideradas dcspesas de carater pcrsonalissimo das cmprcsas, assim
corno hojc sao vedados o Imposto de Renda Pessoa Juridica (IRP.J) ea Contribuiciio Social Sohre o Lucro
Liquido (CSLL).
Entretanto trata-se de mcra limitacao das contratacoes publicas que nao pode scr
justificada por ilegalidade das negociacoes. A participacao em lucros ou resultados das cmpresas referese a rnateria trabalhista e, se prevista na negociacao coletiva, constituira obrigacao inexoravel do
ernpregador, razao por que este devera de alguma forma ser remunerado pelo gasto.
Feita esta ressalva, as demais vedacoes trazidas na IN 05/2017 - MPDG sao validas
porquanto apenas dizem que as negociacoes coletivas devem se limitar a auto compor a relacao de direitos
trabalhistas entre as categorias obreira e empregadora.
Nao e de hoje e nem par arbitrariedade do poder executivo que existe lirnitacao ao
conteudo das convencoes e acordos coletivos.
A exemplo, o art. 623 da CLT:
Art. 623. Sera nula de pleno direito disposicao de Convencao ou
Acordo que, direta ou indiretamente, contrarie proibicao ou norma
disciplinadora da politica economico financeira do Govemo ou
concemente a politica salarial vigente, nao produzindo quaisquer
efeitos perante autoridades e reparticoes publicas, inclusive para
fins de revisao de precos e tarifas de mercadorias e services.

Com efeito, a maior contribuicao da IN 05/2017 - MPDG a respeito da materia esta
contida no paragrafo unico do referido art. 6°:
Paragrafo unico. E vedado ao 6rgao e entidade vincular-se as
disposicoes previstas nos Acordos, Convencoes ou Dissidios
Coletivos de Trabalho que tratem de obrigacoes e direitos que
somente se aplicam aos contratos com a Administracao Publica.
Faltam em tais negociacoes coletivas interesses antagonicos entre as categorias
representadas. A inclusao do auxilio saude a custa exclusiva do tomador do servico e a concessao de
salaries maiores para os trabalhadores que atuam em orgaos publicos beneficiam tanto os empregados
quanta os empregadores. Aqueles pelo aumento direto nos ganhos e estes pela ampliacao do BDI,
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reprc cntado por um pcrccntual Iixo incidcnte sobre o custo dircto total. Trata-se de uma combina<;ao
previa cntrc dois sindicatos com intcresscs confluentes no scntido de apcnas rcpassar dcspesas nos
tomadorcs de services, quc niio participaram da ncgociac;ao.
Ncssc scntido, o art. 6°, paragrafo unico da IN 05/2017 - MPDG, surge com o intuito
de coibir o que podemos chamar de dcsvirtuamcnto das negociacoes. E, portanto, bcm vinda c adercnte
ao irnercsse publico primario, Evidentc que o dispositivo podera ser qucstionado por conflitar com nonnas
de direito colctivo do trabalho. Havera apclos para os principios da Criatividade Juridica da Negociacao
Colctiva pelo que a negociacao tern real poder de criar normas juridicas. Assim como invocarao o
. . . ._ principio maior do direito do trabalho, o da aplicacao da regra mais favoravel ao trabalhador.
A negociacao coletiva e uma fonna de auto cornposicao - resolucao da tide pelas
Na
pr6prias partes.
criacao do beneficio a exernplo do piano de saude, nao houve contlito a ser composto,
ambos decidiram que o tomador do service (a administracao publica, inclusive), de fora do acordo, ficaria
com o onus.
No caso da diferenca salarial, a situacao e ainda mais grave, para o qual e importante
lembrar os conceitos de Convencao e Acordo Coletivo.
Convencao Coletiva: negociacao estabelecida entre os sindicatos dos empregados e dos
em pregadores.
Acordo Coletivo: negociacao estabelecida entre o sindicato dos empregados e o
empregador diretamente.
Definida pela CLT (art. 611) como um acordo de carater nonnativo, a convencao
coletiva deve observar regras e principios contratuais.
Dentre eles o da relatividade subjetiva, segundo o qual terceiros nao envolvidos na
negociacao contratual nao podem sofrer seus efeitos. Mesmo que em algumas hipoteses tal principio possa
ser relativizado (para atender a funcao social, por exemplo ), nao seria esse o caso; uma negociacao coletiva
tabulada entre A e B nao pode servir de instrumento para constranger exclusivamente C, que nao foi
representado na negociacao.
Trata-se, ademais, de respeito
boa-fe na negociacao coletiva (2016, p. 1.170).

a boa-fe objetiva, ou, conforme Martins, de lealdade e

Como argumentado no Parecer da AGU supramencionado, pode-se ate mesmo capitular
infracao a ordem economica decorrente do aumento artificial dos precos (art. 36 da Lei 12.529/2011-Lei
Antitruste). Da maneira como os beneficios exemplificados neste artigo constam nas respectivas
convencoes, auxilio saude e salario base, diferenciados a depender do tomador do servico, sem qualquer
pararnetro que justifique a diferenciacao, verifica-se nitido interesse dos dois polos negociantes em
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aumentar os prccos praticados para que dcterrninadas ernpresas paguern rnais pelo mesrno s.ei\ic;o
prcstado.

t acertada e bem vinda, portanto, a orientacao contid.a no paragrafo unico do an. 6" da
nova IN 05/20 J 7 _ MPDG. Devera dar maior seguranca aos administradores publicos aruantes no
plancjamento e cestao de contratos de services terceiriz.ados. Beneficios previstos para aplicacao
cxclusiva em contratacoes publicas deverao ser afastados sem maiores questionamentos. Disposicao de
Convencao ou Acordo Coletivo que sc propuser a criar obrigacoes exclusivas para terceiros, de rnaneira
arbitraria, e nula c, portanto, nao deve produzir efeito.
Contudo, diante de tudo que foi exposto acima a presente peca impugnatoria, nao deve
prosperar, pois trata de funcoes nao mencionadas no ato convocatorio, demonstrando falha na presente
peca irnpugnatoria.
Diante desse contexto, sob a egide do § 3° do art. 44 da Lei de Licitacoes, considero nao
ser pertinente vedar, de forrna generalizada, a fixacao de pisos salariais em editais de licitacao de execucao
indireta de services. Na contratacao de mao-de-obra terceirizada pela Adrninistracao Publica, ha que se
considerar dois aspectos: a obrigatoriedade de adocao dos pisos salariais definidos em pactos laborais e a
possibilidade de serem estipulados valores minimos de rernuneracao com base em pesquisas de rnercado
calcadas em dados fidedignos obtidos.
Em cada caso concreto e que se podera aferir se essa fixacao de pisos salariais nas
de
licitacoes execucao indireta de services pagos por disponibilidade ou baseados na locacao de postos de
trabalho configura-se na melhor solucao para resguardar o interesse publico.
Tudo por que orgaos publicos organiz.am seus cargos de forma propria, ficando inclusive
a iniciativa da criacao, extincao, rernuneracoes e outros pontos como de iniciativa do chefe do poder
xecutivo.
Eda iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo lei de criacao de cargos, funcoes
ou empregos publicos na administracao direta e autarquica ou aumento de sua
rernuneracao, bem como que disponha sobre regime juridico e provimento de cargos
dos servidores publicos, Afronta, na especie, ao disposto no art. 61, § 1 °, II, a e c, da
�onsti�ui9ao de 1988, o qua! se aplica aos Estados-mernbros, em razao do principio da
simetna.
(ADI 2.192, rel. min. Ricardo Lewandowski,j. 4-6-2008, P, DJE de 20-6-2008.]
Vejamos os entendimentos do TCU- Tribunal de Contas da Uniao:
A fixacao de remuneracao minima no edital somente e cabivel, com restricoes, nos
casos de terceirizacao de mao de obra com alocacao de postos de trabalho, sendo
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vcdado tal proccdimcnto q111111do os services prcstudos pclo contratado dcvam scr
mcdidos c pngos por rcsultndos.
Acordilo 823/2014-Plc11:'1rio

Em rcgra, c vcdnda a fixa9ao de piso salarial minimo para as contratacoes de services,
admitindo-se a flcxibilizacito de tal vcdacao cm situacocs espccificas.
J\c6rdao 2799/2017-Primeira Camara

E possivel exigir piso salarial minimo acima daquele estabelecido em convencao
coletiva de trabalho, desde quc o gestor comprove que os patamares fixados no edital
da licitacao sao compativeis com os precos pagos pelo mercado para services com
tarefas de complexidade similar.
Ac6rdao 2758/2018-Plenario
DA CONCLUSAO
Assim sendo, considerando todos custos conhecidos na Planilha de Custos e Formacao
de Precos e os valores mercadologicos, a Adrninistracao atendendo ao Principia da Economicidade,
decidiu manter os valores estimados apresentados, sem prejuizo de ulterior confirrnacao da licitante
vencedora, durante a sessao do pregao, acerca da exequibilidade de sua proposta.
Pelas razoes de fatos e direitos acima aduzidas, a Pregoeira acolhe a presente
impugnacao, mas no merito decide-se par negar provimento a impugnacao apresentada pela empresa
IMPROL SERVI<;OS fNTEGRADOS EIRELLI - CNPJ n." 25.255.448/0001-87, mantendo o Edita! nos
seus devidos termos.
Acarau/CE, 03 de Maio de 2019.
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