VILLAGE
Belo Hoizonte, 04 de nooembro de 201g.

À
RJNDAçÃO MUNICIPAL DE CULTURA
Aos Cuidados da
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Coordenação ile Licitações da Funilação Municipal de Cultura
Rua da Bahia, n.888, 12o Andar, Sala 1205, Centro
Belo Horizonte/MG
CEP n. 30.160-011
Processo Pregão Eletrônico n.: 003/2019

Identificador da Licitação no sistema eletrônico: 790329
Ref.: IMPUGNÁ ÇÃO ao EDITAL.

VILLAGE ADMINISTRAÇAO

E

SERVIÇOS

EIRELI, empresa devidamente cadastrada no CNPJ sob

o

n.

/ 0001-79, com endereço à rua Vila Ri ca, n. 843, Bairro padre
Eustáquio, Belo Horizonte/MG vem à presença de Vossas Senhorias,
nos termos do item 6.1, do Edital, para IMPUGNAR O EDITAL da
Licitação por Pregão Eletrônico n. 003/2019, tendo em vista a
01.999.07
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seguintes alegações:

Do OBIETO da LICITAçÃO.

1.

Tem a Licitação como objeto o seguinte:

"CONTRATAÇÃO

DE

EMPRESA PARA

PRESTAÇÀO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE

MÃO DE oBRA DE ASSEIo, APoIo
CONSERVAÇÀO

PARA

§
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FUNDAÇÃO
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MUNICIPAL DE CLiLTURA PELO PERIODO

DE 1,2 (DOZE) MESES, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES E
CONDIÇÕES
CONSTANTES DESTE EDIAL E SEUS

ANEXOS"
2.

EDITAL.

DAS CONDIÇÕES REGULAMENTADAS

Ao ser fazer a leitura do Edital,

NO

veriÍica_se as

seguintes exigências estabelecidos pelo procedimento licitatório:
'12.1.3. Os licitantes deverão adotar como referência para
formação do preço final, as planilhas do Anexo III Proposta da Empresa e Planilhas de Composição de preços
Por Função disponibilizadas em arquivo específico no
formato "xls",. especialmente as abas "Condições Gerais,, e
*1" à*6". a) É vedado
ao licitante efetuar alteração nas
planilhas de composição de preços, sob pena de
desclassiÍicação, devendo o mesmo informar apenas o

PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A

REMUNERAÇÃO, TNCA,NGOS E INSUMOS

NA AbA

O euE
DETER\I[\.IARi O VALOR MONETÁR]O GLOBAL

"Proposta Empresa", célula "831",

ANUAL DO CONTRATO (lance vencedor do certame),
constântes nas abas «Proposta Empresâr', célula ..B48",
e "Condições Gerais", célula ..B51", do arquivo ..xls,,
disponibilizado. O percentual deve ser preenchido com
apenas duas casas decimais após a vírgula;" (gifo
nosso).

O ANEXO II do Edital regulamenta no item i..L e1,.2

o seguinte:

'1.1. O SINDEAC e o sindicato na base territorial

da

prestação dos serviços que representa as categorias de
trabalhadores demandadas no escopo desta contratação.
1.2. O Salário Hora utilizado nos cálculos refere-se ao
salário em CCT dividido pela quantidade de horas
trabalhadas em cada função."

O Edital então exige que a empresa participante do
certarne/ sem respeitar as c.üacterísticas e situações especificas do
licitante, exige através do ANEXO a filiação ao SINDEAC.
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Nos itens seguintes, exemplo o 3.5, exige o Edital
que haja recolhimento da contribuição sindical também ao SINDEAC
e na forma por regulamentada.
Mais à frente, exige no ANEXO II, do Edital, mais
precisamente no item 4, o seguinte:

,,4.

TRIBI.J-IOS INCIDENTES SOBRE O
FATURAMENTO - referem-se aos tributos, cujos
percentuais serão preenchidos pelo arÍematante,

obedecendo à legislação vigente, e incidirão sobre o
faturamento. IMPOSTOS PERCENTUAL INCIDENTE
ISSQN 5,00% COFINS 7,60% IRRF 1,00% pIS 1,650/o 5.
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - referese ao custo administrativo mensal"

Entretanto,
3

Das IRREGULARIDADES do EDITAL.

Partindo-se da premissa que a Comissão tem a
obrigação legal de cumprir fielmente os termos do Edital conÍorme
preveem os artigos 3" e 4L, da Lei de Licitações, exige-se que o Edital
deve ser bem elaborado, de forma a permitir que a concorência seia
feita de forma bastante claÍa e obietiva, somente sendo permitido
exigir dos concoÍrentes itens que não tornem o procedimento
licitatório francamente direcionado ou excludente, sem qualquer
justificativa técnica para tal.
Sob tat aspecto, a Lei de Licitações é bastante clara
quando, no artigo 3o, regulamenta os princípios do procedimento
licitatório:

"Art. 3s A licitação destina-se a garantir

a

observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e
será processada e julgada em estrita
conÍormidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da

N

moralidade, da igualdade, da publicidade,
da probidade administrativa, da vinculação

Rus Vila Rica,843 - Pâdr3 Eustáquio. CEP 30720-380 - Aolo Horizontê. Minas Gêrals

Íelelax: (3Í) 2526.7040 - E-mall: vlllegs@vlllagssêívlcoa.com.br

VILLAGE

,F

VILLAGE
ao instrumento convocatório, do iulgamento
são
(Redacào dada pela Lei
no
12.349
de
(Resulamento)
2010)
(Regulament
(Regulamento)
s)

objetivo e dos que lhes
correlatos.

Tanto que, no Artigo 41, referido diploma legat,
ainda texfu almente determina:

"Art.

41. - A Administração não pode
descumprir as norrnas e condições do Edital,
ao qual se acha estritamente vinculada"
Em contrapartida, no entanto, com a devida VEMÀ
o Edital deve ser elaborado de forma a evitar, por ser vedado, que

haia qualquer reshição ao fornecimento, devendo observar q-ue
cada licitante possui características específicas e que geÍam, ou não,
determinadas obrigações.
O mesmo citado artigo 3o., agora mais precisamente
em seu ParágraÍo 1o, assim regulamenta a questão:

t'-

Évedado aos agentes públicos:
I - admitir, prevet incluir ou tolerar, nos atos
de convocação, cláusulas ou condiçÕes que
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu
caráter competitivo, inclusive nos casos de
5

sociedades cooperativas, e estabeleçam
preferências ou distinções em razão da
naturalidade, da sede ou domicílio dos
licitantes ou de qualquer outra circunstância
impertinente ou irrelevante para o específico
objeto do contrato, ressalvado o disposto nos
§§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no
8.248
de 23 de outubro de
(Redacã o dada pela Lei no
t2e1)
12.349, de 2010)

Sob tai aspecto,

$
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PRIMUS:
Enquadramento Sindical.

Da Irregular Exigência

de

ConÍorme se vê da simples leitura, o Edital não está
dentro dos pdncípios legais, bastante restritivo na paúicipação,
pois, exige-se do licitante obrigações que não podem seÍ poÍ ele
assumidas, emrazão de suas características pessoais.
Percebe-se no ANEXO II, Das Planilhas de
Composição de Preços por Função que, mais precisamente no item 1,
assim especifica o Edital:

"1. REMUNERAçAO POR TRABALHADOR refere-se ao piso salarial da função, conforme
estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho CCT/290L9 (Reg. MTE: MG 000034/2019) firmada
em entre o SINDECA - Sindicato dos Empregados
em Edifícios, Empresas de Asseio, Conservação e

Cabineiros de Belo Horizonte

e

SEA9IVIG

-

Sindicato das Empresas de Asseio e Conservaçào
do Estado de Minas Gerais, acrescido de demais
remunerações, caso sejam necess ârias."

Continua no item 1.1:

"O SINDEAC é o sindicato na base territorial da
prestação dos serviços que representa as categorias
de trabalhadores demandadas no escopo desta

contratação."

Nos itens

seguintes, todas

as

condições
estabelecidas pelo Edital se vinculam à CCT regulamentada entre

SINDEAC e SEAVI\4G.

Referida exiqência

do Edital, preiudica a

da ora Licitante, pois na verdade, a Impu gnante não
tem qualquer vínculo com o Sindicato em questão e possui
enquadramento sindical totalmente diÍerente, que, VENIA, não
era ualquer preltltzo
Tanto o ceÍtame, quanto a Lei, na verdade, não
podem exigir filiação ou a aplicação de qualquer Sindicato e das
CCTS firmadas, pois, a filiac ão não é uma oncâo do empregadot,
mas slm uma rmDosrcao da Lei atrelada à atividade
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preponderantq da empresa. Com as partes que paÍticipam do
certamente e IN CASU com a Impugnante não é diferente.
Vale trazer à baila que no ano de 2003, tramitou o
pÍocesso de no 0665-03, na 5u vara do trabalho de Belo
Horizonte/MG, no qual foi indeferido o pedido formulado pelo
SINDEAC, paÍa que a Impugnante fosse vinculada à entidade
sindical.- fotocópia anexa.
Na ocasião, o TRT da 3". Região, decisão já
transitada em julgado, definiu que a Impugnante deve ser filiar ao
SINSERHT, pois, as convenções coletivas celebradas pelo
SINSERHT também se aplicam às questões oÍiundas dos contratos
de terceirização por tempo indeterminado.
Destaca-se, ainda, que a r. Decisão fora recorrida,
porém mantida pelo E. Tribunal do Trabalho da 3o Região, que
negou provimento ao recurso.

A Impugnante, inclusive, juntamente à proposta e
demais documentos de habilitação irá apresentar, como apresenta,
todas as decisões já transitadas em julgado, bem como a certidão da
justiça do Trabalho.
Sendo assim, não pode o Edital restringir ou exigir
dos licitantes obrigação que não tem a menor obrigação de cumprir,
menos ainda pode o Edital estipular condições que já estão definidos
nas CCTS aplicáveis a cada participante, pois preiudica a livre
concorrência, as exigências específicas de cada particiDante e não
traz à administracão pública qualqueÍ vantagem.

Por fim, é importante ressaltar, ainda, que a
Impugnante executa diversos contratos firmados com a
Administração (Ex. Hospital das Clínicas da UFMG, SERPRO,
Prefeitura Municipal de Ouro Preto, Universidade Federal de Ouro
Preto e etc.), sempre observando às exigências do SINSERHT,
sindicato ao qual está vinculada, sem que ocoúam quaisquer ônus
ou danos ao Erário.
Como o Artigo 3o, da Lei de Licitações, limita a
todos a vinculação ao Edital e estando o edital restritivo e ilegal, deve
ser revisto para aplicar a Lei e o bom direito.
A exigência, portanto, que se apresenta no certame,
restringe ao máximo os participantes e limita sem a menot
iustificativa técnica os licitantes, sendo vedada por Lei e obrigando
à Comissão de Licitação a alterar as exigências dos itens citados, ou,
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então, cancele

o Edital e decote os itens irregurares citados,

adequando-o aos princípios licitatórios.

destacar ainda que o
, é, ,legÍtimo
I. *Oortante
e transparente, e

processo
soúcitações
_
impróprias de atestados
representam somlnte um esforço de
prejudicar todos os participantes que tivessem capacitação
para a
vsaliz.ação da obra, restringindo-a, selecionanao
pàr.u"'"_p."*r,
prejudicando o princípio da universali zação e opoitunidades,
aÍetos
a administração pública.
1:^:L^Lt
Ircitatório

que estas

Ainda,

SECUNDUS:

Da Exigência de

Observar Eventuais paÉicularidades.

Retenção sem

No item 4, do reÍerido ANEXO II,

recolhimento de ISSQN de S,0A% sobre o faturamento.

exige_se

a ora Recorrente possui condiçÕes
especiais definidas por decisão judicial que determinar
que a retenção
de valores a tÍtulo de ISSeN somente ã"rr" ,u, feita sotre
a taxa de
administração e não sobre o faturamento, o que gera uma aplicação
diferença da alíquota de retenção.
Entretanto,

Junta a ora Recorrente as condições estabelecidas
peal decisão iá transitada em julgado (Decisão Judicial, certidâo
do supremo
Tribunal de Justiça e certidão da z; vara de Execução Fiscal
do Município aÉ neto
Horizonte)

DATA VENIA" não se pode exigir da Iimpugnante
ou de
_qualquer ouho participante da concorrência que apre"sentar
uma planiiha fora de suas condições e Íora dos direitos que
possui.

Tal postura prejudica os princípios àa

hvre
concorrência e da amplitude do Edital pois, póderia gerar
à
Impugnante uma restrição à participação na àncorrência.
A manutenção da exigência constante do Anexo II e
da formação da planilha em destáque, inviabiliza, impede a
continuidade do certame sem a correçáo do Edital e adequaçao
à
realidade do objeto do Contrato, fazendo constaÍ que cada licitante
deverá observar suas condições específicas e comprová_las no
momento oportuno.
Fica impugna neste item também, devendo ser
retificado.
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3.

Do PEDIDO.

Fica impugnado o EDITAL nos termos em que foi
produzido, requerendo a Licitante sejam feitas as correções dcvidns e
necessáias aisando à adequação do Edital (decontando-se a exigência de
aplicação das disposições do CCT), bem como, permitindo que a concorrente
apresenta na Planilha suas condições especificas e seus direitos adquiidos,
tuda em razãa do que restou fartamente demonstrado, sem se falar na
aiolago das disposições legais aigentes, o que não é permitido pela ki de
Licitaçã0, a ki n. 8.666/93 e suas alterações posteiores, prejuilicando aos
LICITANTES ao restingir aparticipação daqueles que certamente estaiam
aptos a atender as exigências técnicas e de preço, para a boa execução do
fornecimento, possibilitando-se assim que, em sendo mais ampla, permitida
a eleição da melhor candidato com o preÇo mais apropiado aos interesses da
administração pública e da comunidade local.
É o que se requer.

Deferimento.
Belo Horizonte, 04 de novembro de2019.

VILLAGE ADMINISTRAÇA E SERVIÇOS ETRELI
DANIEL CHRISOSTOMO DO NASCIMENTO MOREIRA
sÓCTODIREToR
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