ILUSTRÍSSIMO SENHOR, PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO
SENADO FEDERAL DO BRASIL, SR. FELIPE GUIMARÃES CÔRTES
Pregão Eletrônico nº 025/2019 (Processo nº 00200.018172/2018-11)
A ELLO CORPORAÇÕES LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°
11.434.557/0001-57, sediada na Rua JO 18, Qd. 62 Lt. 11, Jardim das Oliveiras, Senador Canedo-GO, CEP
75250-971, neste Ato representado por seu representante legal Sr. Murillo Nunes dos Santos, Sócio Diretor,
devidamente qualificado no presente processo vem na forma da legislação vigente, vem até Vossa Senhoria,
para, tempestivamente interpor manifestação contraria à revogação.
Analisando o inteiro teor da Resolução 03/2019 temos que tal resolução foi aprovada, em sua grande
parte pensando na Manutenção de Cargos e substituição de Colaboradores e correções salariais, podendo ser
constatado no parecer 122, de 2019, na Página 261 do Diário Oficial do Senado Federal, acessado através do
link: https://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?codDiario=100462&paginaDireta=258#diario, na data
15/04/2019, diz “Por outro lado, caso nada seja feito, a consequência esperada será a dispensa desses
trabalhadores, com substituição por outros de menor salário”. Porém de acordo com o TCU, Acórdão nº
2.746/2015-Plenário, j. em 28.10.2015, o documento afronta a Lei de Licitações pois a resolução “constituise intervenção indevida na gestão da contratada, e afronta o princípio da eficiência e da
impessoalidade”.
Tem-se que o interesse público envolvido nas contratações celebradas pela Administração justifica a
existência de prerrogativas especiais nos contratos administrativos. Contudo, tais prerrogativas não autorizam
a Administração exigir dos licitantes o mantimento dos trabalhadores que já atuam na função do objeto da
licitação, sob pena de configurar ingerência indevida.
O Sr. Pregoeiro enunciou-se no dia 12/04/2019: "A motivação de tal intenção está calcada na
necessidade técnica de adequar o Termo de Referência aos termos da resolução n° 3/2019 do Senado Federal,
datada de 10/04/2019, especificamente quanto à estipulação de pisos salariais mínimos a serem observados
pelas licitantes." do pregão 025/2019 do Senado Federal.
Primeiramente, somos contrários ao fato da intenção de revogar o processo licitatório 025/2019 do
Senado Federal por ser posterior à data do certame. Ainda, a proposta apresentada pela ELLO
CORPORAÇÕES LTDA-ME, atende ao Item III do Art. 02° da Resolução N° 3, de 2019 do Senado Federal,
que diz: “Os instrumentos convocatórios indicarão o número de postos de trabalho e os salários de cada
atividade, que poderão ser definidos de acordo com os seguintes critérios”:
Item III: “Valor do piso fixado em convenção coletiva de trabalho."

Declaramos que todos os itens da última planilha de preço apresentada pela ELLO CORPORAÇÕES
estão de acordo com as CCT’s conforme estipulado no Documento de Resolução Nº 03/2019. Todavia, caso
essa administração opte por adotar o Item I do Art. 02º: “valor fixado mediante justificativa baseada nas especificidades
do Senado Federal” da Resolução Nº 3, de 2019 do Senador Federal, está poderá se dar pelo Anexo 5 do Edital,

Minuta de Contrato, CLÁUSULA SÉTIMA – DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE
PARÁGRAFO SÉTIMO – “Os efeitos financeiros da repactuação serão devidos somente a partir da data de

assinatura do respectivo termo aditivo, admitindo-se a retroação dos efeitos exclusivamente quando a
repactuação envolver revisão do custo de mão de obra e estiver vinculada a instrumento legal, acordo,
convenção ou sentença normativa que contemple data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada
para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em
repactuações futuras”.

Um processo licitatório tem por finalidade atender o interesse público, buscar a proposta mais
vantajosa, existindo igualdade de condições, bem como os demais princípios resguardados pela constituição.
A proposta mais vantajosa apresentada para atendimento do processo licitatório 025/2019 foi apresentada pela
empresa ELLO CORPORAÇÕES LTDA-ME.
Tendo visto que a ELLO CORPORAÇÕES LTDA-ME, atende aos princípios básicos do processo
licitatório, aos itens exigidos no Edital do presente certame, para a formulação da sua proposta em comum
acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho, e a resolução n° 3/2019 do Senado Federal, datada de
10/04/2019, interpomos manifestação contraria à revogação do presente certame.

Goiânia, 15 de Abril de 2019
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