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Venho por meio deste, encaminhar a impugnação ao edital do pregão presencia 031/2022, conforme
petição em anexo.
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE ARAMINA-SP

PREGÃO PRESENCIA N° 31/2022
Processo Administrativo n° 72031.014961/2020-05

LUCIANA GONCALVES DE CARVALHO NEVES ME - AZL SERVIÇOS,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ N." 31.439.643/0001-60, com
sede à Praça Ida Migliori Coimbra, n° 90, bairro Conj. Hab. Flavio Cavallari,
Ituverava-SP, e-mail azlservicosituverava@gmail.com, vem, por meio de sua
representante legal que ao final assim, apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 31/2022, por meio das razões de fato e de direito a
seguir trazidas.
1. DOS FATOS
Corno se sabe, Município de Aramina-SP tornou público, por intermédio de
seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, o edital do Pregão Presencial n'. 31/2022, cujo
objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL, CAPINAÇÃ 0 MANUAL, RASPAGEM,
PODA, DESBASTE E ARRANQUIO DE ARVORES, LIMPEZA DE PRAÇAS E
JARDINS, LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS
OS QUAIS COMPÕEM A OPERAÇÃO DE DESOBSTRUÇÃO DESSES LOCAIS,
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES DO MEMORIAL DESCRITIVO.
No entanto, analisando as exigências feitas no âmbito do referido edital, a
empresa ora impugnante verificou a presença de irregularidades que afrontam os
princípios que regem as licitações públicas, devendo ser imediatamente reformadas.
Estes problemas, destaque-se desde logo, impedem a plena competitividade do
certame, além de olvidar preceitos estabelecidos na legislação e na jurisprudência.

2. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS
2.1. DA OMISSÃO DO ATENDIMENTO DO SALÁRIO DA

CATEGORIA/SINDICATO:
Inicialmente, Douto Pregoeiro, é preciso destacarmos no Edital do Pregão
Presencial 31/2022 não há qualquer menção sobre o salário dos obreiros seguir o
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sindicato/convenção coletiva, salientando que referida informação consta do antigo
edital (o qual está em vigência até a presente data), bem como na Tomada de Preço
002/ 2022, a qual fora revogada.
Com a devida venia, não há qualquer justificativa para a referida omissão.
Afinal, são custos que a empresa contratada inequivocamente terá, na medida que
decorre do expresso texto da CCT.
Portanto, o edital deve passar por alterações, a fim de fazer constar no edital
de forma expressa pela Convenção Coletiva de Trabalho da categoria que irá
prestar os serviços que compõem o objeto do certame.
Com efeito, não há como admitir que se permita que se deixe de prever as
rubricas referentes a benefícios expressamente definidos na CCT em tablado, sob
pena de macular o procedimento licitatório de irregularidades.
Assim, haveriam divergências em preço, pois alguns licitantes iriam constar
o salário da categoria e outros usariam o salário minim), o que representa um valor
totalmente desproporcional, já que a convenção coletiva prevê um salário e
benefícios melhores que o salário
Nesta toada, impossível se olvidar que as CCTs têm caráter normativo.
Délio Maranhao leciona que as Convenções Coletivas são atos-regra. Sao fontes
autônomas de direito, pois criam normas abstratas e impessoais no que tange as
relações individuais de trabalho circunscritas por sua base territorial (SUSSEKIND,
Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANA, Segadas; TEIXEIRA, Lima. Instituições de
Direito do Trabalho. 21. ed. São Paulo: LTr, 2003, v. 1. p. 157). Sobre sua natureza
jurídica, Amauri Mascaro Nascimento aponta os principais aspectos:
"F - NATUREZA NORMATIVA DA CONVENÇÃO COLETIVA. Tem, a
convenção coletiva, natureza de norma jurídica, sendo esse o significado
da expressão 'acordo de caráter normativo' da sua definição legal. Aplicase a todas as empresas e a todos os trabalhadores dos sindicatos
estipulantes na base territorial, sócios ou não do sindicato. HA países em
que é aplicável somente aos sócios, e não aplicável aos trabalhadores ou
empresas que não se filiaram aos respectivos sindicatos, o que traz o
problema de extensão das suas cláusulas aos não associados. Esse
problema não existe no direito do trabalho brasileiro diante do efeito
normativo das convenções coletivas." (NASCIMENTO, Amauri Mascaro.
Iniciação ao direito do trabalho. 22. ed. São Paulo: LTr, 1996. P. 87;

grifamos)
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Imprescindível trazer à colação os ensinamentos de Vólia Bomfim Cassar.
Senão, vejamos:
"A convenção coletiva tem aplicação para toda a categoria econômica
(associados ou não) e profissional (associados ou não), representada pelos
sindicatos convenentes, naquela base territorial - art. 611 da CLT. Isto
quer dizer que mesmo as empresas não associadas ou que foram criadas
após a assinatura da convenção coletiva estio por ela obrigadas, já que o
sindicato a todas representa. 0 mesmo se diga a respeito dos empregados,
isto porque a norma coletiva se aplica para os sócios e não sócios do
sindicato e para aqueles admitidos após a confecção da norma, pois
enquanto vigora ela atinge a todos os membros da categoria. Outra não
poderia ser a afirmação, pois os sindicatos representam a categoria
independentemente de mandato outorgando pelos interessados, já que a
lei lhe concedeu tal poder." (CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do
Trabalho. 2. ed. Niterói: Impetus, 2008. p. 1301; grifamos)

Tal entendimento decorre dos arts. 611 e 622, da Consolidação das Leis
Trabalhistas - CLT, bem como do art. 70 da própria Constituição Federal de 1988:
CF/88:
Art. 7° Sao direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros
que visem A melhoria de sua condição social:
XXVI- reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;
CLT:
Art. 611 - Convenção Coletiva de Trabalho e o acordo de caráter normativo
pelo qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias
econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis,
no âmbito das respectivas representações, As relações individuais de
trabalho.
Art. 622. Os empregados e as empresas que celebrarem contratos
individuais de trabalho, estabelecendo condições contrárias ao que tiver
sido ajustado em Convenção ou Acordo que lhes for aplicável, serão
passíveis da multa neles fixada.

Parágrafo único. A multa a ser imposta ao empregado não poderá exceder
da metade daquela que, nas mesmas condições seja estipulada para a
empresa.
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A obrigatoriedade da aplicação das verbas decorrentes de CCT As relações
de trabalho individuais é ressaltada pela jurisprudência trabalhista:
"Empresa que, embora sediada em outro local, passa a desenvolver sua
atividade econômica em base territorial onde vigore convenção coletiva
intersindical, deve observar as condições de trabalho e salariais vigentes
no local da prestação de serviços, sob pena de criar inadmissível
disparidade no tratamento, principalmente remuneratório, entre
trabalhadores de mesma categoria. 0 fato de a empresa não ter
participado da negociação coletiva não a desobriga do cumprimento da
convenção, pois esta tem natureza ampla e a representação é prerrogativa
da entidade sindical, por força de lei, sem necessidade de qualquer
delegação." (TRT, 9' Reg. 2a T., RO 893/86, Rel. Euclides Rocha, DJ
10/09/86)

0 Superior Tribunal de Justiça já determinou a observação da Convenção
Coletiva de Trabalho por parte da Administração Pública:
"PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA
- PROCEDIMENTO LICITATóRIO - PREGÃO - POSTOS DE TRABALHO FORMAÇÃO DO CUSTO - JORNADA DE 12X36 - LEGALIDADE. 1. Os editais
de licitação devem, na formação dos custos, observar todas as normas de proteção
ao trabalhador, sendo certo que os certames, cujo objeto toque relação laboral
regida pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, devem pautar a composição
do custo do serviço com a observância também das Convenções Coletivas. 2. A
jornada de 12x36 pode ser usada na formação do custo do posto de trabalho, desde
que haja previsão em norma coletiva para a sua implantação. Recurso ordinário
em mandado de segurança improvido. " (ROMS 200802695311, HUMBERTO
MARTINS, - SEGUNDA TURMA, 09/06/2009; grifamos)

Em suma, ressumbra evidente que a convenção coletiva é instrumento hábil
para fixar as normas a serem seguidas pelas categorias signatárias, razão pela qual
não se antolha cabível que esta NÃO SEJA CITADA COMO OBRIGATÓRIA NO
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 31/2022.
0 art. 3° da Lei no. 8.666/93 e o art. 37, XXI, da Constituição Federal dispõem
sobre a imprescindibilidade de observância ao Principio Constitucional da
Isonomia, de forma a garantir que, em procedimentos licitatórios, seja devidamente
assegurada a igualdade de condições a todos os concorrentes. In verbis:
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LEI N° 8.666/93
"Art. 3° A licitação destina-se a garantir a observância do principio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e
sera processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos."
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
"Art. 37. [...]
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações."
Sobre tal principio, assim define a doutrina:

"A igualdade na licitação significa que todos os interessados em contratar
com a Administração devem competir em igualdade de condições, sem
que a nenhum se ofereça vantagem não extensiva a outro. 0 principio,
sem dúvida alguma, está intimamente ligado ao da impessoalidade: de
fato, oferecendo igual oportunidade a todos os interessados, a
Administração lhes estará oferecendo também tratamento impessoal."
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito
Administrativo, 30a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016)

Portanto, 0 edital deve ser alterado, a fim de contemplar "que o salário dos
obreiros deverão seguir o sindicato/convenção coletiva".
Além de um Termo de Referência robusto e minucioso, o instrumento
convocatório deve estar acompanhado de um orçamento detalhado em planilhas
que expressem a composição de TODOS os custos unitários vigentes, prescrita pelo
art. 70, §2°, II da Lei de Licitações, aplicada subsidiariamente ao pregão (art. 9" da
Lei n°. 10.520/2002):
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"Art. 7° As licitações para a execução de obras e para a prestação de
serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte
sequência:
[...]
§ 2° As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:
I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e
disponível para exame dos interessados em participar do processo
licitatório;
II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a
composição de todos os seus custos unitários;"

A própria Lei n'. 10.520/2002 estabelece a necessidade de um orçamento
detalhado durante a fase interna do certame:
"Art. 3° A fase preparatória do pregão observará o seguinte:
[—]
III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições
referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos
sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado
pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a
serem licitados"
Sobre o assunto, cumpre citar a lição de Joel de Menezes Nieburh:
"0 orçamento daquilo que se está licitando é ato fundamental para a
condução de todo o processo, especialmente para proceder ao controle dos
preços propostos à Administração, se excessivos ou inexequíveis. Sem o
orçamento, sem saber o quanto custa o que se está licitando, a
Administração não dispõe de elementos para realizar tais controles, e, por
consequência, passa aceitar quaisquer tipos de valores, em detrimento do
interesse público." (NIEBURH, Joel de Menezes. Licitação pública e
contrato administrativo. Curitiba: Zênite, 2008. P. 101)
0 Tribunal de Contas da Unido já possui entendimento sumulado sobre o
assunto:

"Súmula n°. 258 do TCU - As composições de custos unitários e o
detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o orçamento que
compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia, devem constar
dos anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e não
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podem ser indicados mediante uso da expressão 'verba' ou de unidades
genéricas"

No mesmo sentido são outras decisões da Egrégia Corte de Contas:
"Faça constar dos futuros processos licitatórios o orçamento detalhado em
planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários,
a fim de dar cumprimento ao art. 7°, § 2', inciso II, da Lei no 8.666/1993."
(TCU, Acórdão n°. 2.444/2008 - Plenário)
"9.6.15 defina de forma precisa os elementos necessários e suficientes que
caracterizem a prestação de serviço ou a execução da obra pretendida por
ocasião da elaboração dos projetos básicos e termos de referência das
licitações, conforme regulamenta o art. 6o, inciso IX, e art. 40, § 2o, da Lei
8.666/1993;" (TCU, Acórdão n°. 428/2010-Segunda Câmara, Relator:
Ministro Aroldo Cedraz)

Como se vê, as consequências de tal lapso seriam sobremaneira gravosas
para que se prescinda da devida correção aos itens apontados. Veja-se que, por força
da legislação vigente, é obrigatória a especificação clara e precisa do objeto licitado.
Neste ponto, deve-se entender de forma extensiva também no que diz
respeito aos preços máximos estimados para a contratação, de forma que não se gere
qualquer dúvida aos participantes do certame. Tudo isso, é bom que esclareça, sob
pena de se frustrar por completo o procedimento licitatório.
Saliente-se que a manutenção dos problemas apontados vai de encontro ao
que é disposto na Lei no. 8.666/93, que dispõe:
"Art. 40 0 edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série
anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o
regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por
esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta,
bem como para inicio da abertura dos envelopes, e indicará,
obrigatoriamente, o seguinte:

§ 2° Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:
[...1
II- orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários;"
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Assim, caso o instrumento convocatório não seja alterado, este estaria
maculado de ilegalidade, ferindo de morte o que é disposto na Lei das Licitações.
Veja-se que o edital, devido ao Principio da Legalidade, definido no art. 3°
da referida Lei e no art. 37 da Constituição, já anteriormente transcritos, não pode
ir de encontro ao que é definido na legislação vigente.
Afinal, não prever o salário da categoria do sindicato, traria para a disputa
valores não são condizentes com a realidade de mercado, sendo assim, totalmente
inexequíveis.
Nesta toada, com a devida vênia, a contratação de qualquer empresa que
basear sua proposta em outro salário, que não ao da categoria trará inúmeros riscos
Administração, vez que sua proposta carecerá de exequibilidade, conforme os
parâmetros legalmente estabelecidos. A proposta inexequível é assim definida por
Joel de Menezes Niebuhr:
S.] aquela que não se reveste de condições de ser cumprida, porquanto
gera ao seu autor mais ônus do que vantagens. Frequentemente, a
proposta inexequível é apurada mediante a constatação de que o preço
ofertado não cobre os custos necessários A sua execução. Por isso, diz-se
'inexequível', isto 6, sem condições de ser executada." (NIEBUHR, Joel de
Menezes. Pregão presencial e eletrônico. Curitiba: Zênite, 2004. p. 148)

A legislação conceitua propostas com preços manifestamente inexequíveis
como sendo aquelas que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de
mercado, condições essas especificadas no ato convocatório da licitação. Por isso,
caso não seja alterado o presente edital nos termos ora sugeridos, a própria
Administração induzirá as licitantes ao erro.
Diante disso, cumpre, ainda, alertar acerca dos perigos de contratar
proposta inexequível, devidamente elencados pelo Ilustre Marçal Justen Filho.
Registre-se:
"6) A demonstração da compatibilidade entre oferta e custos. A licitação
não se destina pura e simplesmente a selecionar a proposta de menor
valor econômico, mesmo quando adotado o tipo menor prego. Visa a
selecionar a proposta de menor valor que possa ser executada satisfatória
e adequadamente.
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Justamente por isso, o ato convocatório deverá impor ao licitante o ônus
de demonstrar a formação de seus custos diretos e indiretos, assim como
a margem de lucro prevista. Usualmente, essa demonstração envolve a
apresentação de planilhas com preps unitários, onde o particular
formula projeções quanto a quantitativos de itens necessários à execução
da prestação, indicando o custo necessário a tanto. Esses demonstrativos
deverão indicar os custos diretos como aqueles indiretos, relacionados
inclusive com a carga tributária.
Lembre-se que a exigência de apresentação desses demonstrativos
destina-se a preencher diversas finalidades. Trata-se não apenas de
evidenciar a viabilidade econômico-financeira da proposta, mas também
a controlar a adequação da concepção do particular em vista das
exigências técnico-cientificas e de adotar um fundamento para eventuais
modificações necessárias ao longo da execução com contrato."
(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, 2008, p. 4849)

Certamente, caso não ocorra a modificação no edital em tela, será
contratada proposta manifestamente inexequível, mitigando assim o principio da
vantajosidade, o qual é qualificado pela doutrina como o fim primordial da licitação.
Veja-se novamente o ensinamento de Marçal Justen Filho:
"A vantagem caracteriza-se como a adequação e satisfação do interesse
coletivo por via da execução do contrato. A maior vantagem possível
configura-se pela conjugação de dois aspectos interrelacionados. Um dos
ângulos relaciona-se com a prestação a ser executada por parte da
Administração; o outro se vincula à prestação a cargo do particular. A
maior vantagem apresenta-se quando a Administração assumir o dever
de realizar a prestação menos onerosa e o particular se obrigar a realizar
a melhor e mais completa prestação.
Configura-se, portanto, uma relação custo-beneficio. A maior vantagem
corresponde a situação de menor custo e maior beneficio para a
Administração." (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, 12a Edição, Dialética, págs. 63)
Além de ser vedada pela legislação vigente, a celebração de contrato
baseada em proposta inexequível poderá trazer graves prejuízos ao interesse do
Município de Aramina, pois certamente o particular não poderá cumprir as
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cláusulas contratuais, ensejando, via de regra, a rescisão contratual e a necessidade
de realização de um novo certame, além de provocar transtornos à esta licitante.
Enfim, acarretará uma série de situações contrarias ao perfeito desempenho
das atividades da Administração Pública, além de ocasionar um dispêndio
desarrazoado ao erário.
Diante disso, evidencia-se edital deve ser reformado, tendo em vista a
possível inexequibilidade, por não constar o salário da categoria, de acordo com o
entendimento reiterado dos Tribunais Superiores, respeitando o fim primordial da
licitação, contratar a proposta mais vantajosa.
Portanto, resta claro que o edital em baila deve ser alterado, no sentido de
que seja realizada a necessária adequação referente ao salário da
categoria/sindicato contidos no edital, a fim de que sejam corretamente abrangidos
todos os custos advindos da contratação.
3. DO PEDIDO
Diante do exposto, a empresa ora impugnante roga à V. Sa. que proceda
corn as modificações necessárias do instrumento convocatório do PREGÃO
PRESENCIA NI'. 31/2022, em face das ilegalidades/irregularidades apontadas
nesta peça, qual seja: fazer constar no edital que o salário dos obreiros serão o da
categoria/sindicato.
Roga ainda que após realizadas as correções requeridas que seja reaberto o
prazo fixado no inicio do procedimento licitatório.
Nestes termos.
Pede deferimento.
Ituv-

-SP, Oe abril de 2022

RE ATA AP RECIDA
OAB/S

E MELO DONZELI

23.593
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PROCURAÇÃO
Através do presente instrumento particular de
mandato, LUCIANA GONCALVES DE CARVALHO NEVES - AZL
SERVIÇOS, inscrito no CNPJ n.°31.439.643/0001-60, por intermédio de
seu representante legal a Sr(a) LUCIANA GONCALVES DE
CARVALHO NEVES, portador(a) da Carteira de Identidade
n.°41.619.141 e do CPF n.°341.877.698-11, pelo presente instrumento de
procuração, nomeia e constitui sua advogada a Dra. RENATA
APARECIDA DE MELO DONZELI, devidamente inscrita na OAB/SP
n° 323393, estabelecida à Rua José Abdalla Hanna, n.° 743, cidade de
Ituverava/SP, outorgando-lhe amplos poderes, inerentes ao bom e fiel
cumprimento deste mandato, bem como para o foro em geral, conforme
estabelecido no artigo 105 do NCPC/15, e os especiais para transigir,
fazer acordo, firmar compromisso, substabelecer, com ou sem reserva de
poderes, renunciar, desistir, reconhecer a procedência do pedido, receber
intimações, receber e dar quitação, praticar todos os atos perante
repartições públicas Federais, Estaduais e Municipais, e Órgãos da
administração pública direta e indireta, praticar quaisquer atos perante
particulares ou empresas privadas, recorrer a quaisquer instâncias e
tribunais, podendo atuar em conjunto ou separadamente, dando tudo
por bom e valioso.
Ituverava, 19 de abril de 2022.
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It Procuradoria Jurídica
Ref. Impugnação tempestiva ao pregão presencial 31/2022
Pelo presente, encaminho a Vossa Senhoria,
impugnação realizada pela empresa LUCIANA GONÇALVES DE
CARVALHO NEVES - AZL SERVIÇOS.
Preliminarmente, o seu envio é tempestivo.
No mérito, resumidamente, pugna pela suspensão da
data da sessão pública aprazada para o dia 29 de abril de
2022, As 09h0Omin para se fazer constar no edital n°.
44/2022 o salário dos obreiros, com base em convenção
coletiva de sindicato.
Como trazido pela própria impugnante As fls. 155,
o art. 7 0 , CRFB prevê tal obrigatoriedade, razão pela qual o
edital não está acima da Lei Maior. Logo, a obrigatoriedade
medida que se imp-6e e que no meu julgar, independe de
transcrição no edital.
0 já referido instrumento convocatório traz As
fls. 118 a cláusula 9.5.2., que permite a repactuagão dos
pregos sob o lastro da "análise mediante convenções
coletivas, acordos ou dissidios coletivos ao qual a proposta
esteja vinculada e poderá ser requerida desde que
inequivocadamente comprove a variação dos custos."
i
Vale dizer, se o licitante se dispõe a entrar na/

Prefeitura Municipal de Aramina
- Estado de São Paulo
CNPJ n2. 45.323.474/0001-02
Rua Dr. Braulio de Andrade Junqueira, 795 - Centro
Aramina - Estado de São Paulo
www.aramina.sp.gov.br

"regra do jogo", é óbvio que há o dever em seguir
estritamente as normas legais vigentes.
E não é só isso, há norma permissiva no diploma
das licitações (art. 43), para que este subscritor se valha
de quaisquer diligências em qualquer fase do processo.
Salienta-se que As fls. 99/102 deste volume o
parecer jurídico exarado por Vossa Senhoria é favorável e
sem ressalvas.
Independentemente da via eleita ou ainda do
indiscutível direito de qualquer interessado em se insurgir
contra A Administração Pública, causa estranheza por parte
deste subscritor o fato de que a impugnante é a mesma que,
de forma exauriente, analisou o mesmo Termo de Referência na
fase interna do certame, resultando na remessa do seu
orçamento (vide fls. 22/30), e que foi a mesma que impetrou
Mandado de Segurança (1000587-89.2022.8.26.0242), sem
sucesso.
Ex positis,

julgando não assistir razão ao

impugnante, encaminho o presente auto para análise e emissão
de parecer técnico com urgência.
Ao ensejo, renovo protestos de elevada estima e
distinta consideração.
Aramina, 28 de abril de 2022.

11b. ,

ti

FABI6 IMA DO' ZLLI
Matricula 6.560 d 04/01/2022
Pregoeis

PRE FE I TURA MUNICI PAL DE ARAMI NA
E sT A DO DE SAO PAUL C)
45.325.474/0001-02

PARECER JURÍDICO

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2022
PROCESSO LICITATóRIO N. 38/2022
Da: Procuradoria Jurídica
Para: Setor de Licitações
Data: 28/04/2022

A apreciação desta Procuradoria Jurídica se encontra a
Impugnação ao Edital, referente Pregão Eletrônico n. 3 1/2022, protocolizada pela
Empresa LUCIANA GONÇALVES DE VARVALHO NEVES ME — AZL
SERVIÇOS, que foi juntado As fls. 153/163.

0 presente procedimento visa a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços gerais de limpeza e manutenção e
específicos de roçada e acabamento de grama, varrição de ruas e logradouros
públicos, capina em vias públicas e coleta de galhos em vias públicas deste
Município, com coleta e transporte de resíduos, conforme Anexo I, do respectivo
edital.

A impugnante alega, em suma, que houve omissão no
edital quanto o atendimento ao piso salarial, definido pela categoria/sindicato,
dos obreiros a serem utilizados para prestações dos serviços a serem contratados,
e que tal informação constava de licitações anteriores deste Município.

E, que a faith dessa informação no edital poderia causar

divergência de preços, tendo em vista que eventuais licitantes poderiam, na sua
proposta, considerar valores aquém do estabelecido pela categoria profissional
em questão.
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Por fim, afirma que as convenções coletivas do trabalho
têm caráter normativo decorrentes da própria Convenção Coletiva do Trabalho.

Ato continuo o zeloso Pregoeiro apresentou oficio, as fls.
164/165, encaminhando as razões da impugnantes para parecer jurídico,
constando do mesmo relatório circunstanciado dos fatos, ainda, em suma, dentre
outras informações, que a própria Constituição Federal, em seu art. 7°, garante ao
trabalhador os direitos previstos nas convenções e/ou acordos coletivos de
trabalho e que o edital, em sua cláusula 9.5.2, cita as convenções coletivas,
acordos ou dissídios coletivos como forma de repactuação de preços.

0 pregoeiro afirma, ainda, que a impugnante teve acesso
ao Termo de Referência na fase interna do certame, quanto tomou conhecimento
de inexistência no edital da informação ora questionada, mas mesmo assim
apresentou seu orçamento (fls. 22/30), e que a mesma inclusive, sobre este
assunto, impetrou Mandado de Segurança (Proc. 1000587-89.2022.8.26.0242),
afirmando, ao final, que razão não assistiria a impugnante.

Feito este relatório inicial, sem mais delongas, passemos
ao mérito da questão.

Inicialmente, insta esclarecer que o processo judicial
acima mencionado trata de fatos ocorridos em licitação diversa, mas que, no
entanto, tem o mesmo objeto deste certame, e que, ainda, não teve analisado o
seu mérito, no cabendo a esta procuradoria jurídica fazer, por hora, qualquer
juizo de valor quanto ao mesmo.
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Quanto ao objeto da presente impugnação, esta
procuradoria jurídica entende serem desarrazoadas as razões da impugnante,
senão vejamos:

As regras gerais de licitações não permitirem que os
editais de processo licitatórios sejam restritivos e que os mesmos devem
oportunizar a maior participação de licitantes, de modo a proporcionar a maior
competitividade.

Neste diapasão, cumpre-nos esclarecer, ainda, que a
licitação é um processo seletivo público destinado a escolher a proposta mais
vantajosa para a Administração Pública, no qual deve ser assegurada a aplicação
do principio da legalidade, sob pena de restar malferido o principio da isonomia,
posto no artigo 1°, da Constituição.

Nesse sentido, destaca-se o artigo 3°, da Lei 8.666/93:
"Art. 3 0. A licitação destina-se a garantir a observância do principio
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 conformidade com
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vincula ção ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos."
Neste caso, nos parece que o principio da isonomia entre
os licitantes não esta prejudicado.
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0 fato de que o edital não prever expressamente a
exigência de se considerar o piso da categoria dos obreiros necessários para
execução do objeto do C'ertame, com previsão em convenção coletiva do trabalho
ou disposição análoga, não (IA as licitantes o direito de considerar valores aquém
daqueles previstos legalmente na composição dos preços pelas mesmas
apresentados.

Tal fato decorre da própria CF/88, que em seu art. 70,
inciso XXVI, prevê como direito dos trabalhadores:

"XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho;"

Mesmo porque, em que pese não haja previsão expressa
neste sentido no edital impugnado, conforme informado pelo Pregoeiro, consta
da mesma referência quanto a repactuação dos preços licitados mediante variação
de custos advindos de convenções coletivas, etc„ conforme cláusula 9.5.2 (fls.
118), o que denota que as licitantes necessariamente deverão vincular seus preços
a tais instrumentos, no caso, ao piso legalmente constituído da categoria dos seus
obreiros.

Ademais, trata-se de norma constitucionalmente prevista,
que se sobreporia ao edital, mesmo que este fizesse previsão no sentido contrário,
o que de fato não ocorreu.
Portanto, no procedimento em analise a informação
expressa de que os pisos legais dos salários dos obreiros das licitantes deverão
estar previstos nas respectivas composições dos seus preços não é obrigatória.
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E que, por se tratar de norma constitucional, quando da
avaliação das propostas poderá o Pregoeiro considerar inexequíveis eventuais
propostas que assim não procederem.

Diante do exposto, s.m.j., esta procuradoria jurídica
opina pelo conhecimento da impugnação ao edital proposta, por ser
tempestiva, e no seu merit() opina pelo seu INDEFERIMENTO.

No entanto, para que não pairem mais duvidas quanto
as questões aqui tratadas esta procuradoria jurídica RECOMENDA que se
consigne expressamente, nos próximos editais a serem lançadas por este
Município, quando o caso, que para composição de preços das propostas das
licitantes deverão ser considerados os pisos legalmente constituídos das
categorias dos seus obreiros

Por derradeiro, cumpre-nos esclarecer, ainda, que este
parecer é emitido sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo se
imiscuir quanto à conveniência e à oportunidade dos atos praticados no
âmbito da Administração Pública, nem mesmo analisar aspectos de cunho
eminentemente técnico-administrativo, no mais, este parecer é de caráter
meramente opinativo, não vinculando, portanto, a decisão da autoridade
competente.

IÉ o parecer, sob C ura.

1

MARI

PROCURAD R JURIDIC°
0AB171349 /SECÇÃO SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
Estado de São Paulo

Fls.

CNPJ n° 45.323.474/0001-02

/

DECISÃO

Vistos, etc.
Tendo em vista:
A manifestação anterior deste subscritor às fls.
164/165 e;
0 parecer jurídico exarado As fls. 166/170.
É o presente para indeferir o pleito da impugnante
pelos próprios fundamentos acostados no referido parecer
jurídico.
Ex positis, fica mantida a data da sessão pública.
Publique-se.
Aramina, 28 de abril de 2022.
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