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PARECER
Referência: PAD 029414
Ementa:

I mpugnação.
Tempestividade.
Documento apócrifo. Não conhecimento. Pedido
de
esclarecimentos.
Norma
editalícia.
Intempestividade.

1.RELATÓRIO
Trata-se de impugnação ao Edital de Pregão Eletrônico n° 08/2014, apresentado
por FEACONSPAR - FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E
CONSERVAÇÃO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 68.801.745/0001-93,
referente a contratação de empresas especializadas em serviços de serviço de limpeza e
conservação com fornecimento de materiais dos imóveis do CREFITO 8 em Curitiba no
período de 15 dias, em Cascavel e Londrina, por um período de 12 (doze) meses
A impugnação foi apresentada na data de 21/07/2014. as 16:48, via e-mail.

A abe rt ura das propostas está marcado para a data de 24/07/2014 as 13hs e 15
min.
Verificada a ausência de assinatura física ou digital via certificado A3 do pedido
de impugnação.
Alega, em síntese:

1.

que o CREFITO 8 deveria inserir entre os documentos exigidos a certidão referida
no art. 607 CLT

2.

que o CREFITO 8 seria responsável pelo inadimplemento de verbas previstas na
CCT da categoria tendo com sujeito ativo da cobrança o sindicato e/ou federação.

É o relatório.

2.FUNDAMENTAÇÃO JURIDICA
A) TEMPESTIVIDADE

^

Em decorrência de a impugnação ter sido apresentada na data de 21/07/2014, as
16:48, via e-mail, e que a abertura das propostas está marcado para a data de 24/07/2014 Ç9'
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as 13hs e 15 min, foi respeitado o prazo de 2 (dois) dias uteis previsto no artigo 18, caput,
do Decreto n° 5.450/2005 e do item 17.6 do edital.
Portanto, a impugnação é tempestiva.

B) DOCUMENTO APÓCRIFO
Inicialmente nota-se que a Impugnação foi recebida eletronicamente, por correio
eletrônico, com ausência de assinatura física.
Atualmente, salvo os processos físicos da Justiça Estadual do Paraná e da Justiça
do Trabalho, desconhecendo-se a realidade da Justiça Eleitoral do Paraná, todos
necessitam de assinatura eletrônica dos documentos apresentados nos referidos
processos.
Assim, como foram indicados os procuradores advogados, poderiam ter enviados
os arquivos assinados digitalmente, para conferência de sua assinatura.
Em que pese os pedidos de esclarecimentos poderem ser encaminhados por
correio eletrônico, não há previsão editalícia nesse sentido para os pedidos de
i mpugnação, induzindo que os mesmos deveriam ser ou físicos ou eletrônicos com
assinatura digital.
Em situação semelhante, o Poder Judiciário tem decidido que:
Apócrifa. Petição de impugnação de documentos desprovida de assinatura dos
procuradores da parte, é ato processual inexistente, sem qualquer valor o seu conteúdo.
(TRT-6 - RO: 628200200606000 PE 2002.006.06.00.0, Data de Publicação: 11112/2002)

Portanto, a impugnação é ato processual inexistente pois desprovido de
assinatura.

C) PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE REVER SEUS ATOS
Conforme entendimento doutrinário', perfilhamos do mesmo entendimento,
devendo o pedido do Requerente ser admitido como direito de petição.

(7/

Marçal Justen Filho indica que, apesar de defeitos processuais a Administração tem o poder-dever de rever seus atos ,
cita-se "...vigora, no processo administrativo, o poder-dever de a Administração revisar os próprios atos e de sanar,
até mesmo de oficio, os defeitos encontrados. (..) O recurso defeituoso pode ser apreciado como mero exercício do
direto de petição. " JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo, ^çy
Dialética, 2012; 15' edição, p. 10 55.
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D) ANALISE DO ART. 607 DA CLT EM FACE DA LEI DE LICITAÇÕES
Alega o Peticionante que, em vista do contido no art. 607 da CLT, deveria o
CREFITO 8 exigir a certidão de quitação sindical com fundamento no seguinte texto legal:
Art. 607. É considerado como documento essencial ao comparecimento às concorrências
públicas ou administrativas e para o fornecimento às repartições paraestatais ou
autárquicas, a prova da quitação da respectiva contribuição sindical e a de recolhimento
da contribuição sindical, descontada dos respectivos empregados.

Ocorre que, em termos de licitação, os documentos exigíveis consubstanciam em:
Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente,

documentação relativa a:
1 - habilitação jurídica;
II - qualificação técnica;
111 - qualificação econômico-financeira;
IV — regularidade fiscal e trabalhista;

(Redação dada pela Lei n° 12.440, de 2011)

(Vigência)

V — cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7" da Constituição Federal . (Incluído
pela Lei n° 9.854, de 1999)

Art. 28. A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em:
1 - cédula de identidade;
II - registro comercial, no caso de empresa individual;
111 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores;
IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso,
consistirá em:
(Redação dada pela Lei n° 12.440, de 2011) (Vigência)
1 - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);
II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio
ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei. (Redação dada pela Lei n° 8.883, de 1994)
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V — prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de
1943 .(Incluído pela Lei n°12.440, de 2011)) ( Vigência

1°

de maio de

Nesse aspecto, Marçal Justen Filho indica que a exigência de documentos não
previstos na lei de licitações constitui ilegalidade, visto que os documentos ali elencado
constituem um limitador máximo:
"O art. 27 efetivou a classificação dos requisitos de habilitação. As espécies constituem
numerus clausus e são: habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação
econômico-financeira e a comprovação da utilização regular do trabalho de menores.
Existem condições gerais já previstas na lei, cabendo à Administração especificar para o
caso concreto o conteúdo da exigência, em face das circunstâncias de cada licitação.
(...)
O elenco dos arts. 28 a 31 deve ser reputado com máximo e não como mínimo. Ou seja,
não há imposição legislativa a que a Administração, em cada licitação, exija comprovação
integral quanto a cada um dos itens contemplados nos referidos dispositivos. O edital
não poderá exigir mais do que ali previsto, mas poderá demandar menos ."
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São
Paulo, Dialética, 2012; 15 a edição, p. 457-458.

Não bastasse isso, o TCU já se pronunciou a respeito em situação semelhante:
"4. Além disso, para habilitação de interessado em participar de licitação só pode ser
exigida a documentação exaustivamente enumerada nos art. 2 7 a 31 da Lei de Licitações e
Contratos, onde não há menção à necessidade de comprovação de que a empresa não
tenha entre seus sócios participante de outra entidade que esteja em situação de
inadimplência em contratação anterior com a Administração Pública."
TCU, Plenário, Acórdão 991/2006, Rel. Min. Guilherme Palmeira

Por fim, cumpre acrescentar que a questão se resolveria, também, pelo conflito
aparente de normas, pois, de um lado o dispositivo da Lei de Licitações não exige
expressamente o documento aqui em comento e, de outra parte, o disposto no art. 607 da
CLT, o qual, segundo entende o requerente, não deixariam ao CREFITO 8 outra opção
que não a de exigir o documento de quitação sindical.
Ora, a Lei de Licitações é norma específica, assim como também o é a CLT. São
normas específicas de distintas matérias, a primeira para o regime das licitações e
contratos na Administração Pública e a segunda para a legislação trabalhista nacional.
c Y
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Admite-se a invasão de disciplinas dentre os distintos normativos nacionais (assim
é que, por exemplo, o Código Civil traz normas de Direito Processual Civil e de Direito
Administrativo, e o Código de Processo Civil apresenta normas de Direito Civil), mas

quando há conflito (aparente ou não), deve-se seguir a orientação doutrinária acerca de
interpretação sistemática das normas.
No caso, tem-se a CLT como regramento trabalhista, e a Lei de Licitações é um
regramento específico sobre licitações e contratos administrativos, e mais recente.
Logicamente, havendo conflito, devem prevalecer as normas do Estatuto das
Licitações, seja por sua especificidade, seja por ser mais recente.
Com efeito, dispõe o art.

20

do Decreto-Lei n° 4.657, de 04.09.1942 (Lei de

Introdução ao Código Civil):
Art. 2°. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique
ou revogue.
§ V. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela
incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.
2° A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não
revoga nem modi fica a lei anterior.

Nesse passo, como se vê, nem no rol do a rt. 27, nem no rol do art. 28, consta a
exigência da ce rt idão de regularidade sindical como documento necessário à habilitação.
Ainda, note-se que o caput do art. 27 menciona que poderão ser exigidos
exclusivamente os requisitos que elenca.
Portanto, com base em todos estes fundamentos, entendo descabida a exigência
de ce rt idão de regularidade sindical como documento essencial para o transcorrer do
processo licitatório.

D) ANALISE DAS OBRIGAÇÕES INSERTAS NA CCT
Entre as alegações do Peticionante, urge a de que a Administração Pública seria
responsabilizada solidariamente/subsidiariamente por débitos das empregadoras no caso de
inadimplemento de verbas tendo como sujeito ativo/credor o sindicato/federação.
Citam as seguintes obrigações:
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ASSISTÊNCIA MÉDICA
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2014 a 31/01/2015
As empresas contribuirão para o custeio da Assistência Medica de seus empregados,

prestada pelos sindicatos profissionais, na forma dos parágrafos seguintes:
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As empresas pagarão ao sindicato profissional respectivo o valor

de Rs 40,00 (quarenta reais), por empregado, responsabilizando-se o sindicato a prestar
assistência
CLAUSULA DECIMA SEXTA - BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR

As empresas arcarão com o custeio em favor de todos os seus empregados aos sindicatos
profissionais, pelo serviço assistencial em caso de incapacitação permanente para o
trabalhador por perda ou redução de sua aptidão física ou a seus dependentes em caso de
seu falecimento, como definido no conjunto de regras aprovadas pela FEACONSPAR e que
também serão enviadas aos empregadores junto com o primeiro boleto para pagamento e
à disposição nas entidades sindicais.
(...)
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - FUNDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2014 a 31/01/2015

As empresas contribuirão, em favor da Fundação do Asseio e Conservação do Estado do
Paraná, mantida pela Federação dos Empregados em Asseio e Conservação do Estado do
Paraná e Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Paraná, com o valor
mensal de R$ 13,00 (treze reais), por empregado destinado à formação e qualificação
profissional.
Não se pode. nesse momento, obter interpretações desprovidas de nexo com a
legislação, visto que a Sumula TST n° 331 indica que:

Súmula n° 331 do TST
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE ( nova redação do item IV e inseridos
os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011

1 - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo
diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei n°
6.019, de 03.01.1974).
II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo
de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art.
37, II, da CF/1988).
!11 - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância
(Lei n° 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços
especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e
a subordinação direta.
IV - 0 inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a
responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde
que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem
subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta
culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.° 8.666, de 21.06.1993, especialmente na

CREFITO - 8
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 8 a REGIÃO
RUA JAIME BALÃO, 580 - FONE/FAX: (41) 3264-8097 - CEP 80040-340 - CURITIBA - PARANÁ

fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço
como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadímplemento das
obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.
VI - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas
decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.
Ora, o inadimplemento do empregador diz respeito as verbas trabalhistas destinadas ao
empregado, os quais poderiam, em tese, ser suportados pela Administração Pública.
A lei de licitações, nesse ponto, indica que:
Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato.
§ i° A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento,
nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e
edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. (Redação dada pela Lei n° 9.032, de
1995)
§ z° A Administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos
previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 31 da Lei n° 8.212,
de 24 de julho de 1991 . (Redação dada pela Lei n° 9.0 32 , de 199 5)
A Receita Federal, atualmente, regulamentou através da IN RFB 971/2009 a
i mpossibilidade de a Administração Pública arcar com os custos de encargos previdenciários.
veiamos:
Art. 151. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação previdenciária principal e as expressamente
designadas por lei como tal.
§ i° A solidariedade prevista no caput não comporta benefício de ordem.
§ 2° Excluem-se da responsabilidade solidária:
1- as contribuições destinadas a outras entidades ou fundos;
II - as contribuições sociais previdenciárias decorrentes de serviços prestados mediante
cessão de mão-de-obra ou empreitada sujeitos à retenção de que trata o art. 112;
Ill - no período de 21 de novembro de 1986 a 28 de abril de 1995, as contribuições sociais
previdenciárias decorrentes de serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra ou
empreitada, a órgão público da administração direta, a autarquia, e a fundação de direito
público; e
IV - a partir de 21 de novembro de 1986, as contribuições sociais previdenciárias decorrentes
da contratação, qualquer que seja a forma, de execução de obra de construção civil,
reforma ou acréscimo, efetuadas por órgão público da administração direta, por autarquia
e por fundação de direito público.

O que deseja o Peticionante, é que a Administração Pública seja fiscalizadora/cobradora
das obrigações contratuais de empresa(devedores) para com o Sindicato/Federação (credores)
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assumidas em Convenção Coletiva em total divergência com relação ao decidido na Ação
Declaratória de Constitucional idade (ADC) n° 16, ajuizada pelo governador do Distrito Federal em
face do Enunciado (súmula) 331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que, contrariando o
disposto no parágrafo 1° do mencionado artigo 71, responsabiliza subsidiariamente tanto a
Administração Direta quanto a indireta, em relação aos débitos trabalhistas (empregados), quando
atuar como contratante de qualquer serviço de terceiro especializado.
Vejamos a ementa da ADC 16:
EMENTA: RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração
pública. Inadimplência negocia/ do outro contraente. Transferência consequente e

automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução
do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica . Consequência proibida pelo art., 71,
§ 1 °, da Lei federal n° 8.666193. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta

de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a
norma inscrita no art. 71, § 1 °, da Lei federal n° 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação
dada pela Lei n° 9.032, de 1995.
(ADC 16, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2010, DJe-173
DIVULG 08-09-2011 PUBLIC 09-09-2011 EMENT VOL-o2583-o1 PP -00001 RTJ VOL-00219- PP00011)

Em resumo, não há qualquer obrigação para que a Administração Pública assuma a
inadimplência negocial da Empresa Contratada com o Sindicato/Federação dada a natureza
negocial de suas relações, bem como, por tais verbas não possuírem natureza
previdenciária/trabalhista do empregado.

E) PLANILHA DE CUSTOS
No tocante a planilha de custos, não há qualquer menção a ilegalidade do processo
administrativo licitatório visto que se seguiram as previsões normativas da Instrução Normativa
MPOG n° 02/2008.

3.PARECER
Ante o exposto, esta procuradoria jurídica opina:
I.

pelo não conhecimento do recurso Impugnação ao Edital, por ser documento
apócrifo;

II. pela impossibilidade de recebimento como pedido de esclarecimentos, por
ser intempestivo;

LI
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III. pelo recebimento como petição, e, no mérito, pelo desprovimento com
fundamento nos seguintes motivos:
a)

o rol de documentos a serem exigidos na licitação decorrem da Lei de Licitações, sendo
inaplicável a Consolidação das Leis do Trabalho, na forma da fundamentação este
parecer;

b)

conforme o decidido pelo STF na ADC n° 16, as obrigações negociais não podem ser
transferidas para a Administração Pública sob eventual inadimplência das empresas
contratadas, na forma da fundamentação este parecer;

c)

que a formação dos custos seguiram a sistemática adotada pela Instrução Normativa
MPOG n° 02/ 20 o8, na forma da fundamentação este parecer;

Salvo melhor juízo, é o parecer.
Curitiba, 22 de julho de 2014.

ANIS i KRAV Z
Procurador Jurídico - CREFITO-8
OAB/PR n° 48.889

RONNIE KOHLER
Assessor Jurídico - CREFITO-8
OAB/PR n° 22.796

Adoto o parecer da Procuradoria Jurídica.
Curitiba,c 2— /
/2014
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