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DECISAO ADMINISTRATIVA

PETICIONANTE: ZÉ!LOLOCAÇAo DE MAo DE OBRA EIRELI.

PREGÃO PRESENCIAL N". 050/2018 - SESI/SENAI

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e

conservação com o objetivo de atender as necessidades das Unidades do SESI/SENAI -
Departamento Regional da Paraíba.

PETIÇAO. DESEQUILíBRIO FINANCEIRO POR FATO
SUPERVENIENTE. MODIFICAÇAo DA CONVENÇAo
COLETIVA DA CATEGORIA. FATO PREVISíVEL.
IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇAo AO ART. 29 DO
REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESI
E SENAI. IMPROCEDÊNCIA.

I. DA SINOPSE FÁTICA PROCESSUAL.

Em breve síntese do caderno processual concernente ao Pregão Presencial NI!.

050/2018, depreende-se que se trata de procedimento administrativo de registro de

preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e

conservação, no qual os referidos serviços já se encontram em execução pelas empresas
que lograram êxito no certame licitatório.

Outrossim, a empresa Z~LO LOCAÇAo DE MAo DE OBRA EIRELI (vencedora

dos lotes 03 e 04 do Edital nQ 050/2018 - SESI/SENAI) demandou petição administrativa

alegando, em síntese, que houve um desequilfbrio económico-financeiro em razão da
nova Convenção Coletiva da Categoria, tornando-se inexequível os valores ofertados pela

contratada, amealhando aos autos do processo administrativo as provas do alegado.
Aduz, ainda, que para restabelecer o equilíbrio financeiro-económico será

imprescindível a revisão do valor contratual, requerendo o aumento mensal de R$ 327,49
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(trezentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos) acima do valor fixado em

Ata Contratual, fundamentando o mérito na Lei 8.666/93 e Instrução Normativa OS/2017

do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

É, em epítome, o que basta à guisa de relatório.

Vistos os autos discutidos e examinados, passamos a DECIDIR.

II. DECISAo.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o SESI e o SENAI não integram a

administração pública direta ou indireta, possuindo natureza jurídica de direito privado,

constituindo um dos serviços sociais autónomos sem fins lucrativos, possuindo
regulamento próprio de licitações e contratos.

Desse modo, não será aplicável ao caso sub examine a Lei 8666/93 e art. 37 da

Carta Magna, sendo os processos de licitação regrados pelo Regulamento de Licitações e

Contratos do SESI/SENAI, senão vejamos o entendimento do Tribunal de Contas da
União:

1. Conhecerdapresentedenúncia,umavezsatisfeitosos
requisitosde admissibilidadeprevistosno art. 213do
RIITCU, para, no mérito, considera-Ia: 1.1
improcedente,tanto no que se refere à questão da
"adoção", pelo SENAC/RS,da praça pública Daltro
Filho,em PortoAlegre- RS,quantono que tangeaos
processos IIcitatórios, visto que, por não estarem
incluídos na lista de entidades enumeradas no
parágrafo único do art. 10 da Lei n° 8.666/93,os
serviços sociais autõnomos não estão sujeitos à
observânciados estritos procedimentosna referidalei,
e sim aos seus regulamentospróprios devidamente
publicados (Decisão907/97- PlenárioTCU,Relator:
LINCOLNMAGALHÃESDAROCHA).

Nesta senda, não serão aplicáveis ao caso concreto o art. 65, inciso II, alínea "d"
da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa OS/2017 do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, tendo em vista a incompatibilidade da natureza jurídica do
SESI e SENAI com os membros da administração pública direta e indireta.
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Destarte, o art. 29 do Regulamento de Licitação e Contratos (RLC) prevê a

hipótese de alteração contratual, vejamos:

Art. 29. As alterações contratuais por acordo entre as
partes desde que justificadas, e as decorrentes de
neces~ldade de prorrogação, constarão de termos
aditivos.

Outrossim, a revisão contratual para o reequilfbrio económico-financeiro tem

como fato gerador a ocorrência de circunstâncias extraordinárias e imprevisíveis que

torne a prestação excessivamente onerosa para uma das partes, tornando-se inexequível

a execução do objeto contratual.

Portanto, não se afiguram como fato imprevisível ou extraordinário, para fins de

revisão, o aumento salarial com base na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria,

posto que na época da elaboração da proposta de preço a contratada deveria prever os
eventuais acréscimos que poderiam incidir sobre a remuneração dos seus empregados.

Desse modo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que não constitui fundamento idóneo para o requerimento de reequilíbrio económico
financeiro com fulcro na superveniência de acordo coletivo, in verbis:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONTRATO
ADMINISTRATIVO. EQUILlBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO.AUMENTO SALARIAL. DISSIDIO COLETIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA
IMPREVISÃO. 1. Nl.o pode ser aplicada a teoria da
imprevisl.opara a recomposicl.odo equilíbrio econômico
financeiro do contrato administrativo(Lei 8666/93. artiqo
65.11.dI na hipótesede aumentosalarial dos empreqados
da contratada em virtude de dissídio coletivo.pois
constitui evento certo que deveria ser levado em conta
quando da efetivacl.o da proposta. Precedentes:RESP
411101/PR, 21 T. Min. Eliana Calmon, DJ de 08.09.2003 e
RESP 134797/DF, 21T. Min. Paulo Gaflotti, DJ de 01/08/2000.
(grifo nosso)

Nesse sentido, não merece prosperar as aduções de revisão contratual com fulcro
na manutenção do equilfbrio económico-financeiro por superveniência de convenção

coletiva de trabalho, tendo em vista a sua periodicidade e previsibilidade, conforme
entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça e Regulamento de Licitações e
Contratos do SESI/SENAI.

FIEP
Federação
das Indústrias
do Estado
da Paraíba

Edifício Agostinho Velloso da Silveira
Av. Manoel Guimarães, 195 - 2"Andar - Jos
CEP: 58407-363 - Campina Grande PB .1'""',,, ......
Telefone/Fax: 0"*-83-2101-5482
e-mail: licitacao@flepb.org.br

SESf SENAf
Serviço Social Serviço Nacional
da Indústria de Aprendizagem

Industrial

u~}~L

fEL
Instituto
Euvaldo
Lodi



, '

flEP
SESI
SENAI

III. DECISÃO.

Ex posifis, e por tudo que consta nos autos do Pregão Presencial 050/2018 -

SESI/SENAI, julgamos IMPROCEDENTE os pedidos contidos na Petição demandada

pela empresa Z~LO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI.

É a decisão.

Publique-se.

Campina Grande, 16 de agosto de 2019.

/l _ '/ '[1,111 r : ~Uflll~~J!MARINA o 1 ITE
Diretora Regi nal do SE AI/PS
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