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Protocolo: 11534/2018 Edital: SISTEMA FIEP 

Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITIES, 

PARA ATENDER AS UNIDADES DO SISTEMA FIEP 

Critério de 

julgamento 
MENOR PREÇO 

Abertura: 12 12 2018 

 

Impugnante: 
FEACONSPAR - FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E 

CONSERVAÇÃO 

Impugnada: COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SESI/SENAI-PR  

 

1.  

DA TEMPESTIVIDADE 

 É tempestiva a impugnação apresentada pela empresa FEACONSPAR - FEDERAÇÃO DOS 

EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO no dia 26 de novembro de 

2018 às 15h05min em meio eletrônico (e-mail). 

2.  

DAS RAZÕES 

A impugnante alega: 

 

1) DA CONSIDERAÇÕES DA FEACONSPAR - FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS EM 

EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO 

Inicialmente a impugnante cita que verificou diversas incongruências sobre da observância aos 

princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade  

 A diz representar os trabalhadores de asseio e conservação de todo o Estado do Paraná e, com 

a finalidade de preservar a manutenção dos direitos dos trabalhadores do setor, validados por 

convenção coletiva de trabalho, consubstanciado na premissa da prevalência do negociado 

sobre o legislado, previsto na hodierna legislação trabalhista em vigor. Conforme se observa na 

Convenção Coletiva (em anexo) esta deve ser observada quando das contratações bem como 

quando da apresentação pelos participantes deste certame das planilhas de preço. A 

convenção coletiva de trabalho firmada pela ora impugnante e demais sindicatos e ela filiadas 

(SIEMACO), deve prevalecer em detrimento de qualquer outra convenção coletiva de trabalho 

de qualquer outra categoria. 

 Na Convenção Coletiva de trabalho estabelece, na clausula quadragésima quarta, a planilha de 

custos com os valores mínimos legais a serem praticados. Esta planilha, que é homologado 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego, bem como pelos sindicatos laborais e patronal, deve 

servir de parâmetro para as contratações sejam elas oriundas da iniciativa pública como 

também da iniciativa privada. Sendo assim, no que toca ao fornecimento de mão de obra 

especializada, treinada e qualificada mediante comprovação se solicita que a comprovação 

desta qualificação, para as atividades de asseio e conservação elencadas na convenção 

coletiva de trabalho, seja através de comprovação de curso para a atividade a ser 

desempenhada mediante a exibição de certificado do curso especifico emitido pela Fundação 

de Asseio e Conservação do Paraná (FACOP), fundação educacional específica do setor 

mantida pelo sindicato laboral e patronal que oferece cursos gratuitos aos trabalhadores da 

categoria de asseio e conservação e que qualifica, anualmente, 14.000 trabalhadores. A 

manutenção desta fundação consta em Convenção Coletiva de Trabalho, no tópico relativo ao 

Fundo de Formação Profissional. 

 Do comprovante de recolhimento de contribuição sindical 

 Diz que, segundo o artigo 607 da Consolidação das Leis do Trabalho, a prova de 

quitação das Contribuições Sindicais é documento essencial para as concorrências 

públicas, 

 Por consequência, o presente edital deve ser retificado, incluindo nas exigências 

relativas à habilitação, a exigência de apresentação de comprovante de recolhimento 

da Contribuição Sindical Laboral, prevista no artigo 607 da CLT. Frise-se que tal norma 

tem natureza cogente, ou seja, é de caráter obrigatória, não se sujeitando ao crivo do 
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licitante a sua exigência 

 Da tabela de encargos sociais 

 Alega que o instrumento convocatório silencia em relação à tabela de encargos sociais 

a ser observada pelos licitantes, violando o previsto no inciso II, § 2°, do artigo 7° da 

Lei 8.666/93. 

 Diz que a Câmara Técnica de Terceirização do Ministério do Trabalho, impõe a tabela 

de encargos sociais para planejamento de custos orçamentários para o segmento de 

limpeza e conservação. Assim, se requer seja a tabela seja incluída como anexo ao 

presente edital, objetivando resguardar os direitos trabalhistas, bem como o equilíbrio 

da relação contratual a ser pactuada no certame. Vale reprisar que a referida tabela é 

homologada tanto pelos sindicatos laborais e patronal, bem como pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego. 

 

1.1) DO PEDIDO 

  A utilização da Convenção Coletiva da FEACONSPAR/SIEMACO para a composição da 

planilha de custo e formação de preços;  

 A utilização das planilhas de custo da categoria do asseio e conservação (podem ser acessadas 

no site: www.siemaco.org.br aba “planilhas de custo”)  

 Que a comprovação “fornecimento de mão de obra especializada, treinada e qualificada 

mediante comprovação” seja mediante exibição de certificado emitido pela FACOP;  

 Que seja incluída no edital a exigência de apresentação de comprovante de recolhimento da 

Contribuição Sindical Laboral (art. 607 da CLT);  

 A inclusão da tabela de direitos trabalhistas e encargos sociais da Câmara Técnica de 

Terceirização do Ministério do Trabalho;  

 

3.  

PARA INFORMAÇÃO: 

De pronto cumpre informar que o Tribunal de Contas da União tem jurisprudência consolidada no 

sentido que os Serviços Sociais Autônomos não se submetem às regras da Lei nº 8.666/93, posto que 

não integram a Administração Pública, tal como delimita seu artigo 1º.  

Ainda, a jurisprudência da Corte de Contas reconhece a plena autonomia dos Conselhos Nacionais 

dos Serviços Sociais Autônomos para editarem seus próprios Regulamentos de Licitações e Contratos. 

Nesse contexto tem-se que as licitações do SESI/SENAI se pautam pelo seu Regulamento de Licitações 

e Contratos (RLC). 

Salienta-se, ainda, que os processos de licitação realizados pelo SESI/SENAI atendem aos 

Princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Igualdade, da Publicidade, da 

Probidade, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do Julgamento Objetivo e dos que lhe são 

correlatos, inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter competitivo. Tais princípios estão 

estabelecidos no Art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI, no qual está 

respaldado o presente Edital. 

 

DA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA 

 

a) Da utilização da Convenção Coletiva da FEACONSPAR/SIEMACO para a composição da 
planilha de custo e formação de preços. 

As licitantes deverão compor seus custos de acordo com seu enquadramento sindical levando 
em consideração os locais da prestação do serviço.  
Cabe ressaltar que conforme Anexo XVIII a licitante deverá indicar na planilha de composição 
de custos o sindicato, acordo, convenção coletiva que regem as categorias profissionais que 
executarão os serviços e as respectivas datas-bases e vigências, com base na classificação 
brasileira de ocupações. 
Dessa forma, o acordo ou convenção coletiva de trabalho será respeitado e cumprido, conforme 
jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.  

b) A utilização das planilhas de custo da categoria do asseio e conservação. 

Conforme item 6.1 do Anexo II, não foi dispensada a apresentação de planilha de composição 
de custos. Após realizada a classificação e habilitação, será convocado o primeiro colocado, 
para apresentação, dentre outros documentos, o desdobramento de todos os custos através de 
Planilha de composição de custos conforme modelo do Anexo XVIII. 
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Cumpre esclarecer que, é responsabilidade das licitantes apresentarem suas propostas em 
observância à legislação vigente, bem como aos acordos ou convenções coletivas celebradas 
com os sindicatos. 

c) Que a comprovação “fornecimento de mão de obra especializada, treinada e qualificada 
mediante comprovação” seja mediante exibição do certificado emitido pela FACOP. 

Entendemos viável a apresentação de comprovação da qualificação, para as atividades de 
asseio e conservação, a qual poderá ser realizada por meio de certificado emitido pela 
Fundação de Asseio e Conservação do Paraná (FACOP).  
Porém exigir da licitante somente a certificação emitida pela FACOP, frustra o caráter 
competitivo da licitação, porquanto há no mercado diversas instituições regulamentadas 
capazes de ministrar os cursos nessa área.   
Ademais, trata-se de relação entre o Sindicato e a empresa, de modo que não cabe ao edital de 
licitação interferir na relação das referidas entidades. 

d) Que seja incluída no edital a exigência de apresentação de comprovante de recolhimento 
da Contribuição Sindical Laboral (art. 607 da CLT). 

Ponderando que a Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017) tornou facultativa a contribuição 
sindical, entende-se que o disposto no art. 607 da CLT é incompatível com a nova regra 
estabelecida pela Reforma Trabalhista.  
Ademais, importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional o ponto 
da Reforma Trabalhista que extinguiu a obrigatoriedade da contribuição sindical, de modo que 
não há como exigir a prova de quitação do referido imposto, tendo em vista que a referida 
contribuição sindical deixou de ser obrigatória.   

e) A inclusão da tabela de direitos trabalhistas e encargos sociais da Câmara Técnica de 
Terceirização do Ministério do Trabalho. 

Esclarecemos que deverão ser observados, quando do preenchimento da planilha de custos e 
formação de preços, os valores, percentuais e benefícios exigidos em normas gerais e 
específicas aplicáveis, em especial aqueles estabelecidos na legislação vigente relativos ao 
recolhimento dos encargos sociais.  
Ressalta-se que de acordo com o entendimento predominante no TCU, é indevida a fixação de 
percentual mínimo para encargos sociais.  

 
Pelos motivos expostos, entendemos que não se procede os argumentos trazidos pelo impugnante, 

mantendo assim as condições do instrumento convocatório. 

 

4.  

DA CONCLUSÃO 

Diante das considerações acima, esta autoridade competente para análise da impugnação conhece das 

razões, eis que tempestivas, e no mérito as julga: 

1) IMPROCEDENTE, mantendo o preâmbulo do edital e demais condições previstas em Edital; 

2) Determino que a Comissão de Licitações publique ato formal contendo as decisões tomadas 

neste julgamento de impugnação; 

3) DIVULGUE-SE para fins de direito. 

 

Curitiba, 05 de dezembro de 2018. 

 

Carlos Alberto Nalevaiko  

Gerência Corporativa de Suprimentos e Abastecimento  

 

Manuel Emilio Rodrigues 

Gerente Executivo de Desenvolvimento, Suprimentos e Engenharia  

 

 

Ciente. De acordo. 

Nadia de Jesus dos Santos 

Presidente da Comissão de Licitação 

Alessandra Teodoro Silvério 

Comissão de Licitação 

Caroline Borges 

Comissão de Licitação 

Luciano de Freitas Trindade 

Comissão de Licitação 

 


