00100.057926/2019-67

Diretoria-Geral

Processo nº 00200.018172/2018-11
Assunto: Retificação de Termo de
Referência após publicação da Resolução de
n° 3 de 2019 do Senado Federal. Revogação
do Pregão Eletrônico nº 25/2019 para
retificação
de
edital.
Manifestações
contrárias das licitantes. Manutenção da
decisão.

Senhora Diretora-Geral,

A COPELI submete os presentes autos à deliberação de Vossa Senhoria, cuja
instrução reporta-se à proposta da Secretaria de Infraestrutura do Senado Federal
(SINFRA) para revogação do Pregão Eletrônico nº 25/2019, cuja sessão de abertura
ocorreu em 25/03/2019, havendo duas licitantes classificadas que se manifestaram
contrariamente à pretendida revogação.
O certame tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços
técnicos especializados de apoio técnico e operacional à Secretaria de Infraestrutura do
Senado Federal, pelo período de 12 (doze) meses consecutivos (Processo nº
00200.018172/2018-11)
Por meio do Memorando nº 58/2019 (NUP 00100.054082/2019-01), a SINFRA
justificou seu pedido, alegando a ocorrência de fato superveniente, em face da
publicação em 11/04/2019 da Resolução do Senado Federal e n° 3 de 2019, cujas
disposições demandam a retificação do Termo de Referência e, consequentemente, do
edital do certame.
Para tanto, o órgão técnico citou o art. 2°, inciso I, do referido normativo, que
introduziu a possibilidade de fixação de salários nos certames licitatórios, que têm por
objeto a contratação de postos de trabalho, mediante justificativa técnica baseada nas
especificidades do Senado Federal, in verbis:
Art. 2º 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:
I - valor fixado mediante justificativa baseada nas especificidades do Senado
Federal;
[...].
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§ 1º A justificativa referida no inciso I deverá considerar a exigência de melhor
qualificação dos empregados da empresa prestadora de serviço, a necessidade
de preservação da cultura organizacional do Senado Federal, a segurança dos
serviços no ambiente parlamentar ou a experiência e a integração dos
prestadores de serviço, entre outros aspectos, os quais serão submetidos à
apreciação do Primeiro-Secretário.

Em sua análise, a SINFRA antecipou seu entendimento de que a contratação ora
em curso enquadra-se na situação prevista no parágrafo 1° supra, ao considerar a
necessidade de preservação da cultura organizacional do Senado Federal e a segurança
dos serviços no ambiente parlamentar, dentre outros pontos, conforme segue:
4. Para o OT, dentro da temática de preservação da cultura organizacional do
Senado Federal, a fixação salarial para o referido TR estaria enquadrada dada a
constante interface entre os funcionários que prestam o apoio técnico e as
diversas empresas terceirizadas e os usuários do Senado Federal. O modus
operandi dessa Casa Legislativa é único e segue uma cultura organizacional
própria que deve ser respeitada pelos funcionários a serem contratados.
5. Por outro lado, dentro da temática de segurança dos serviços no ambiente
parlamentar, a não fixação de um salário mínimo sujeitaria os colaboradores ao
piso da categoria. Uma remuneração menos atrativa tem como consequência um
possível aumento de rotatividade nos postos de trabalho, o que acaba por
disseminar para o mundo privado várias informações sensíveis sobre instalações
e edificações do Senado Federal. Dessa forma, a fixação sob esse fundamento
também seria possível.
6. Portanto, essas justificativas de cunho de gestão parecem ser aplicáveis ao
caso do pregão 25/2019, que está em andamento e cujo objeto é a contratação
dos serviços de apoio técnico mencionados anteriormente.

Em

12/04/2019,

por

meio

do

despacho

inserto

ao

documento

nº

00100.054482/2019-16, esta Diretoria-Geral acolheu a manifestação do órgão técnico
acerca da necessidade de retificação do termo de referência e do edital do PE nº
25/2019, determinando à COPELI o registro da intenção de revogação do referido
certame licitatório.
Em cumprimento à determinação de Vossa Senhoria, a COPELI informou no
documento nº 00100.056899/2019-13, que, no dia 12/04/2019, foi divulgado no âmbito
do sistema COMPRASNET o aviso de intenção de revogação do Pregão Eletrônico nº
025/2019, sendo oportunizada a possibilidade de manifestação dos licitantes até às 17h
do dia 16/04/2019.
Apresentaram manifestações contrárias à revogação pretendida, as empresas
ELLO CORPORAÇÕES LTDA (NUP 00100.054082/2019-01) e ELETRODATA
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ENGENHARIA LTDA (NUP 00100.056868/2019-54), respetivamente primeira e
segunda colocadas.
Em apertada síntese, a empresa ELLO argumentou que:
a) a fixação de remunerações de acordo com as especificidades do Senado
Federal, que eventualmente poderia evitar a substituição de trabalhadores já contratados
por outros de menor custo salarial, irá constituir “intervenção indevida na gestão da
contratada, e afronta o princípio da eficiência e da impessoalidade”, aduzindo que a
Administração poderá exigir da futura contratada a mantença de trabalhadores que já
atuam no objeto da contratação; e,
b) caso a Administração opte pela fixação de remunerações de acordo com as
especificidades do Senado Federal, para tanto, não se faz necessária a revogação do
certame, posto que tal ajuste de valores poderá ser efetivado, posteriormente à
contratação, com base na Cláusula Sétima – Da Repactuação e do Reajuste, da minuta
de contrato anexa ao edital.
Após analisar as alegações da empresa ELLO, esta Assessoria-Técnica entende
que não merecem prosperar tais argumentos, pelas seguintes razões:
i) a fixação de remunerações de acordo com as especificidades do Senado
Federal deve ser motivada pelo órgão técnico da contratação, que assim o fez no
Memorando nº 58/2019-SINFRA (NUP 00100.054082/2019-01), ou seja, tais alterações
têm por finalidade o atendimento das necessidades da Administração, em relação à
qualificação e adequação da mão de obra às atividades definidas no objeto da futura
contratação. Dessa forma, é totalmente improcedente a tentativa de caracterizar o ato do
órgão técnico como “intervenção na gestão interna da contratada”, a uma, porque na
fase atual do certame não há nem contrato e nem contratada, a duas, porque o parágrafo
único do CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
DO CONTRATANTE, da minuta de contrato encartada no edital, proíbe
terminantemente qualquer tipo de ingerência da Administração na futura contratação de
trabalhadores: “É vedada qualquer ingerência de agentes públicos vinculados ao
SENADO na administração da CONTRATADA, inclusive no que se refere à proibição
de direcionamento ou de indicação de pessoas para trabalharem na CONTRATADA”;
e,
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ii) A sugestão da licitante para que eventual ajuste de remunerações seja
efetivada após a conclusão do certame, no âmbito da execução contratual, com amparo
da cláusula de repactuação, constitui interpretação totalmente equivocada da natureza
do instituto da repactuação contratual, e que fatalmente conduziria à anulação de tais
atos, casos fossem efetivamente praticados na forma e tempo sugeridos. O enunciado da
Cláusula Sétima da minuta de contrato é suficientemente clara quanto às situações
jurídicas abarcadas pelo procedimento: “CLÁUSULA SÉTIMA – DA REPACTUAÇÃO E
DO REAJUSTE A repactuação deste contrato é permitida para os valores provenientes
de acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho exclusivamente para os itens de
custos de mão de obra, desde que observado o interregno mínimo de um ano, a contar
da data do orçamento a que a proposta se referir admitindo-se como termo inicial a
data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho vigente à época da
apresentação da proposta, quando a maior parcela do custo da contratação for
decorrente de mão de obra e estiver vinculada às datas-base destes instrumentos”.
Dirimidas as questões da primeira licitante, passa-se à análise dos argumentos da
segunda licitante: a empresa ELETRODATA ENGENHARIA LTDA (NUP
00100.056868/2019-54).
Em síntese, a empresa ELETRODATA alinhavou os seguintes argumentos:
a) não teriam sido observados os requisitos estabelecidos pelo Acórdão nº
455/2017-TCU/Plenário, quais sejam: fato superveniente que tenha transfigurado o
procedimento em inconveniente ou inoportuno; motivação; e, contraditório e ampla
defesa prévios; e,
b) o edital que se pretende revogar já está adequado à Resolução nº 3/2019, em
especial o art. 2º da referida norma, a saber: “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: [...] III - valor do piso fixado em
convenção coletiva de trabalho”.
Depois de apreciar as alegações da empresa ELETRODATA, esta AssessoriaTécnica entende que não merecem prosperar tais argumentos, pelas seguintes razões:
i) Quanto aos requisitos elencados pelo TCU, entende-se que todos foram
observados: o fato superveniente é a própria Resolução nº 3/2019, cujo imediato
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cumprimento pelo Senado Federal foi asseverado pela Advocacia do Senado Federal em
seu

Parecer

nº

214/2019

(NUP

00100.054928/2019-02,

Processo

nº

00200.005247/2019-84): “Logo, em virtude do art. 2º, § 2º do referido normativo, esta
Casa fica obrigada a cumprir sua determinação, que tem força de lei, e desta forma
manter os atuais contratos nos termos em que foram pactuados, devendo o Tribunal de
Contas da União ser informado da superveniência da Resolução nº 3, de 2019”. A
motivação está amplamente assentada no Memorando nº 58/2019-SINFRA (NUP
00100.054082/2019-01), que deu amparo à intenção de revogação de certame, ora em
exame. Por derradeiro, o contraditório e ampla defesa foram e estão sendo observados,
conforme atesta a presente instrução.
ii) Como alegou a licitante, de fato, o edital do presente certame, que se pretende
revogar, atende ao que dispõe o inciso III do art. 2º da Resolução nº 3/2019, que trata da
utilização do piso salarial determinado em convenção coletiva de trabalho. Contudo, as
alterações que o órgão técnico pretende promover, para melhor atender as necessidades
da Administração, estão previstas no inciso I do mesmo artigo, qual seja: “I - valor
fixado mediante justificativa baseada nas especificidades do Senado Federal”. O
referido art. 2º da Resolução nº 3/2019 estabelece diferente critérios para fixação dos
salários, de forma que a Administração pode motivadamente optar por aquela que
melhor atenderá suas necessidades. É prerrogativa do ente público optar pela solução
mais adequada à sua realidade, não havendo espaço, nessa deliberação, para
questionamentos de potenciais fornecedores, por se tratar de típica decisão de mérito da
Administração, acompanhada da devida motivação.
Além das questões levantadas pelas licitantes e pontualmente respondidas acima,
esta Assessoria-Técnica pondera ainda que a fixação de valores salariais acima dos
pisos estabelecidos em acordos ou convenções coletivas, desde que sejam razoáveis e
compatíveis com o mercado, não deve ser analisada apenas pela ótica dos custos que
causam à Administração. Nessa seara, também se deve considerar o princípio
constitucional da dignidade da pessoa humana, que permite que tal análise não seja
restrita apenas à pura economicidade da contratação, mas que seja considerada também
a possibilidade de incremento da relação custo/benefício do futuro contrato, por meio de
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remunerações mais elevadas e capazes de atrair profissionais mais qualificados e com
melhor desempenho, resultando em maior qualidade dos serviços prestados.
Registre-se que, após analisar o teor da Resolução nº 3/2019, a Advocacia do
Senado Federal exarou o Parecer nº 214/2019-ADVOSF (NUP 00100.054928/2019-02,
Processo nº 00200.005247/2019-84), em que se pronunciou pelo acolhimento
mandatório das disposições trazidas pela citada norma.
Por fim a COPELI informa que, caso seja mantida a decisão pela revogação do
certame, a Comissão comunicará as licitantes acerca da decisão e providenciará a
inclusão no SIDEC do “aviso de revogação”, que ainda poderá ser objeto de recurso,
sem efeito suspensivo, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis da publicação no Diário
Oficial da União, nos termos do art. 109, I, “c”, da Lei nº 8.666/93.
Ante o exposto, considerando o referido parecer jurídico, bem como a
manifestação do órgão técnico, que é a unidade que detém o conhecimento
especializado sobre o objeto em questão, cuja complexidade escapa ao domínio desta
Assessoria, opina-se pela improcedência das manifestações contrárias à revogação
apresentadas pelas empresas licitantes ELLO e ELETRODATA, determinando a
revogação do Pregão Eletrônico nº 25/2019, para as devidas retificações do Termo de
Referência e do instrumento convocatório.
À consideração de Vossa Senhoria.
ATDGER, 22 de abril de 2019

(assinado eletronicamente)

(assinado eletronicamente)

Kleber Minatogau
Assessor Técnico

Evandro Aparecido Baldutti
Coordenador da ATDGER
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De acordo. Considerando as informações e documentos juntados ao
processo, e com fundamento no art. 9º, inciso V, do Anexo V do
RASF, consolidado pela RSF nº 13/2018, passo a decidir:
1. ACOLHO a manifestação técnica da ATDGER e, em decorrência,
NEGO PROVIMENTO às manifestações contrárias à revogação do
Pregão Eletrônico nº 25/2019, apresentadas pelas empresas ELLO
CORPORAÇÕES

LTDA

(NUP

00100.054082/2019-01)

e

ELETRODATA ENGENHARIA LTDA (NUP 00100.056868/201954);
2. REVOGO o Pregão Eletrônico nº 25/2019 e DETERMINO o
encaminhamento dos autos à COPELI, para notificação das referidas
licitantes e inclusão no SIDEC do “aviso de revogação”, o qual
poderá ser objeto de recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de até 5
(cinco) dias úteis da publicação no Diário Oficial da União, nos
termos do art. 109, I, “c”, da Lei nº 8.666/1993.
DGER, 22 de abril de 2019
(assinado eletronicamente)

ILANA TROMBKA
Diretora-Geral
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