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ESCLARECIMENTO 

Prezados Senhores, 
Em atenção ao questionamento quanto o Instrumento Convocatório Pregão Eletrônico N.º 05/2018, 

que tem por objeto a contratação do serviço de vigilância armada, para atuação nas dependências dos Centros de 
Educação Profissional do Senac-DF. 
 Empresa: SEFIX EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA 
 
“(...) Atualmente existe alguma empresa executando esses serviços? Se sim qual o nome da empresa?” Resposta: Sim. Visan Segurança Privada.  ”A CCT da categoria, estipulou que os encargos sociais mínimos no percentual de 79,79% (exceto o item SAT que vai de acordo com o RAT de cada empresa), visando preservar a dignidade do trabalho, criar condições próprias e eficientes à realização dos serviços prestados e assegurar os benefícios diretos dos trabalhadores, conforme acórdão TCU nº. 775/2007, deste modo questionamos, se as Empresas que cotarem encargos sociais com Percentual diferente dos expostos na CCT da categoria serão desclassificadas?” Resposta: Cumpre ressaltar que as empresas não estão estritamente vinculadas ao índice do encargo social tipificada na CCT, por existir variação de índice e por não apresentar irregularidade, conforme acórdão 720/2016 do TCU, in verbis:  Acórdão:  Vistos, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Planalto Service Ltda, noticiando possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 09/2014, realizado pelo Ministério da Justiça, com vistas à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de técnico em secretariado executivo bilíngue, recepcionista e contínuo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2º Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em:  (...)  Por sua vez, a jurisprudência do TCU é firme no sentido de considerar indevida a fixação, nos editais de licitação, de percentual para encargos sociais, ainda que mínimo. Reproduzido a seguir trecho do voto condutor do Acórdão 5.151/2014-TCU – 2º Câmara, relatado pelo Ministro Augusto Sherman Cavalcanti, que elimina qualquer dúvida sobre a matéria.  16. Acrescento à análise promovida pela Secex/SE que também a outra suposta irregularidade mencionada na representação. Relacionada à adoção de percentuais de encargos sociais inferiores ao limite mínimo fixado na Convenção Coletiva de Trabalho –CCT, não justifica a anulação do contrato. É que, de acordo com o entendimento predominante no TCU, é indevida a fixação de percentual para encargos sociais e trabalhistas. A respeito dessa questão, julgo pertinente colacionar, com os destaques considerados pertinentes, o seguinte excerto do Voto condutor do Acórdão 1.407/2017 – TCU – Plenário, da relatoria do eminente Ministro-Substituto André Luís de Carvalho:  “7. Tal entendimento, aliás, vai ao encontro da intelecção dada à matéria por este Tribunal, que entende indevida a fixação de percentual mínimo, para encargos sociais e trabalhistas, os quais oneram, sobremododo, o preço de serviços (e.g Acórdãos 1.699/2007 e 2.646/2007, do Plenário, e Acórdão 372/2011, da 2º Câmara).  (...)  24. Nesse ponto, importa destacar que a aceitação da proposta da ZC Conservação e Limpeza Ltda, formulada com percentual de encargos trabalhistas abaixo de 78,46% evidencia o acatamento e a observância, por parte do CNPq, às prescrições da IN SLTI/MPOG e ao atendimento deste Tribunal, no sentido de que a administração pública não está vinculada ao cumprimento de cláusulas de Convenções Coletivas de Trabalho, executadas as alusivas às obrigações trabalhistas.  25. Vê-se, pois que a apreciação do mérito desta representação perpassa forçosamente pela supremacia do interesse público, traduzido, no caso pela preservação da contratação já em curso, em vista do caráter de essencialidade dos serviços nela abrangidos.”  17. No presente caso, a proposta da Fênix contempla 77,06% de encargos sociais e trabalhistas, enquanto a convenção coletiva de trabalho em vigor prevê 85,41%, o que, no entendimento desta Corte, não representa irregularidade, tendo em vista que a administração pública não está vinculada ao cumprimento de cláusulas de Convenções Coletivas de Trabalho, executadas as alusivas às obrigações trabalhistas. (grifado no original)  
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Sendo assim, não será desclassificada a empresa que apresentar um percentual inferior ao informado na CCT. Desde que a empresa não apresente irregularidade e esteja de acordo com as obrigações trabalhistas.  “As empresas deverão prever os salários e benefícios dos vigilantes com base na CCT Sindesp-Sindev-2016 ou a exposta na Sentença Normativa DC 000271-15.2017.5.10.0000, que refere-se ao Dissidio coletivo da categoria para o ano de 2017?” Resposta: De acordo com o Dissidio Coletivo da categoria para o ano de 2017  “As empresas deverão cotar o item SAT constante nas planilhas de custos de acordo com o seu FAP e deverão apresentar documentação comprobatória do percentual aplicado? as empresas que não comprovarem serão desclassificadas?” Resposta: Cabe esclarecer, por primeiro que o Senac é uma Instituição de Direito Privado que não está adstrito aos ditames das Leis nº 8.66/1993 e 10.520/2002, salvo nos casos omissos do Regulamento de Licitação e Contratos. Seus processos de aquisição de bens e serviços são regidos por seu próprio Regulamento de Licitações e Contratos 958/2012. É de inteira responsabilidade da empresa vencedora a elaboração da planilha de preços de acordo com a Convenção Coletiva, demonstrando ao Senac-DF a composição dos seus custos para prestação dos serviços. Caso sejam identificados erros na Planilha apresentada pela empresa vencedora e esta puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação, será oportunizado a licitante realizar os ajustes necessários, no prazo de até 01 (uma) hora da comunicação formal do Pregoeiro.  “Haverá a concessão de intervalo de 01 hora para repouso/refeição ou os vigilantes deverão receber o adicional de cobertura de intrajornada? Caso seja concedido este intervalo, haverá rodízio entre os postos ou a empresa deverá enviar um vigilante para cobertura de almoço/descanso?” Resposta: Deverá ser contabilizado na planilha de custos o período de intrajornada, o posto de vigilância é ininterrupto como especificado no edital.  “Tendo em vista o teor do art. 59-A parágrafo único da lei 13.467 de 13 de julho de 2017, pergunto: As empresas deverão excluir os custos previstos na sumula 444 TST que referem-se aos feriados trabalhados em dobro, ou deverão seguir o que determina a CCT 2016 do Sindesv/Sindesp-DF, a qual faz menção ao referido benefício?” Resposta: Não encontramos divergência entre a CCT e a súmula 444 do TST, conforme informado por essa empresa.  “De acordo com a CCT Sindesv-Sindesp-df, os vigilantes fazem jus ao intervalo intrajornada. Tendo em vista a jornada de trabalho ser ininterrupta as empresas devem prever em suas planilhas de custos o custo da intrajornada (hora extra) ou o vigilante poderá se ausentar do Posto por 1h para descanso por dia, deixando assim o posto descoberto?” Resposta: Deverá ser contabilizado na planilha de custos o período de intrajornada, o posto de vigilância é ininterrupto como especificado no edital.  “Quantos dias deverão ser cotados para o cálculo do Vale Transporte e Vale Alimentação?” Resposta: Todos os dias uma vez que o posto é interrupto.  “As licitantes deverão cotar obrigatoriamente o plano de saúde previsto na convenção coletiva no valor de R$ 140,00, assistência odontológica no valor de R$ 10,00, bem como o Fundo indenizatório de R$ 14,00, conforme clausulas da convenção coletiva da categoria do SINDESV-SINDESP-DF? A empresa que não cotar os 3 benefícios citados será desclassificada?” Resposta: Serão desclassificadas as licitantes que deixarem de atender as obrigações trabalhistas e as obrigações da convenção coletiva da categoria.  “Como garantia da manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do Contrato, uma vez que no decorrer da vigência contratual os custos dos serviços serão reajustados em virtude da data base da categoria, que no presente caso será Janeiro/2018, a Administração seguirá as diretrizes da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 2008, adotadas por todos os demais órgãos da administração pública, que estabelece regras claras para a repactuação contratual?” Resposta: Sim. Para tanto, a empresa contratada deverá solicitar a repactuação do contrato mediante a apresentação da nova planilha de custos demonstrando o valor atual e o valor proposto, anexando documento que comprove a ocorrência do fato.  “A Instrução Normativa SLTI/MPOG Nº 02/2008, foi revogada pela Instrução Normativa SEGES/MPOG nº 05, de 26 de maio de 2017, alterando os parâmetros e incidências das planilhas de custos. Diante do exposto indagamos: a estimativa de custos foi apurada com base na IN 05/2017, uma vez que a mesma encontra-se vigente e difere em diversas incidências da IN 02/2008? Caso não como os licitantes devem proceder? Qual modelo de planilha utilizar no pregão em comento, tendo em vista a isonomia do certame?” Resposta: A licitação esta sendo regida pela IN 05/2017.   
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Empresa: Grupo Ágil  “(...) O atual dissídio coletivo determinou que os encargos sociais sejam de no mínimo de 79,79%, as empresas que cotarem percentual inferior serão desclassificadas?” Resposta: Cumpre ressaltar que as empresas não estão estritamente vinculadas ao índice do encargo social tipificada na CCT, por existir variação de índice e por não apresentar irregularidade, conforme acórdão 720/2016 do TCU, in verbis:  Acórdão:  Vistos, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Planalto Service Ltda, noticiando possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 09/2014, realizado pelo Ministério da Justiça, com vistas à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de técnico em secretariado executivo bilíngue, recepcionista e contínuo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2º Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em:  (...)  Por sua vez, a jurisprudência do TCU é firme no sentido de considerar indevida a fixação, nos editais de licitação, de percentual para encargos sociais, ainda que mínimo. Reproduzido a seguir trecho do voto condutor do Acórdão 5.151/2014-TCU – 2º Câmara, relatado pelo Ministro Augusto Sherman Cavalcanti, que elimina qualquer dúvida sobre a matéria.  16. Acrescento à análise promovida pela Secex/SE que também a outra suposta irregularidade mencionada na representação. Relacionada à adoção de percentuais de encargos sociais inferiores ao limite mínimo fixado na Convenção Coletiva de Trabalho –CCT, não justifica a anulação do contrato. É que, de acordo com o entendimento predominante no TCU, é indevida a fixação de percentual para encargos sociais e trabalhistas. A respeito dessa questão, julgo pertinente colacionar, com os destaques considerados pertinentes, o seguinte excerto do Voto condutor do Acórdão 1.407/2017 – TCU – Plenário, da relatoria do eminente Ministro-Substituto André Luís de Carvalho:  “7. Tal entendimento, aliás, vai ao encontro da intelecção dada à matéria por este Tribunal, que entende indevida a fixação de percentual mínimo, para encargos sociais e trabalhistas, os quais oneram, sobremododo, o preço de serviços (e.g Acórdãos 1.699/2007 e 2.646/2007, do Plenário, e Acórdão 372/2011, da 2º Câmara).  (...)  24. Nesse ponto, importa destacar que a aceitação da proposta da ZC Conservação e Limpeza Ltda, formulada com percentual de encargos trabalhistas abaixo de 78,46% evidencia o acatamento e a observância, por parte do CNPq, às prescrições da IN SLTI/MPOG e ao atendimento deste Tribunal, no sentido de que a administração pública não está vinculada ao cumprimento de cláusulas de Convenções Coletivas de Trabalho, executadas as alusivas às obrigações trabalhistas.  25. Vê-se, pois que a apreciação do mérito desta representação perpassa forçosamente pela supremacia do interesse público, traduzido, no caso pela preservação da contratação já em curso, em vista do caráter de essencialidade dos serviços nela abrangidos.”  17. No presente caso, a proposta da Fênix contempla 77,06% de encargos sociais e trabalhistas, enquanto a convenção coletiva de trabalho em vigor prevê 85,41%, o que, no entendimento desta Corte, não representa irregularidade, tendo em vista que a administração pública não está vinculada ao cumprimento de cláusulas de Convenções Coletivas de Trabalho, executadas as alusivas às obrigações trabalhistas. (grifado no original)  Sendo assim, não será desclassificada a empresa que apresentar um percentual inferior ao informado na CCT. Desde que a empresa não apresente irregularidade e esteja de acordo com as obrigações trabalhistas.  “Será obrigatório a cotação do plano de saúde, as empresas que não cotarem serão desclassificadas?” Resposta: Serão desclassificadas as licitantes que deixarem de atender as obrigações trabalhistas e as obrigações da convenção coletiva da categoria.  “Em atendimento ao item 11.2.6, qual modelo de planilha de Composição de Custos e Formação de Preços apresentar?” Resposta: A licitação esta sendo regida pela IN 05/2017. 
Em, 27 de abril de 2018. 

 

Comissão Permanente de Licitação 


