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EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
SCS Quadra 9, Edi�cio Parque Cidade Corporate, Torre C, 1° ao 3° andares - Bairro Asa Sul 

Brasília-DF, CEP 70308-200 
(61) 3255-8900 - h�p://www.ebserh.gov.br

 
  

Nota - SEI nº 27/2021/SJAA/CONJUR/PRES -EBSERH

Processo nº 23860.000049/2020-90

INTERESSADO: HC-UFU

INTERESSADO: Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia - HC-UFU

ASSUNTO: Ques�onamentos relacionados à contratação da empresa vencedora do Pregão nº 01/2021 promovido
pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia.

 

Senhor Consultor Jurídico,

I - RELATÓRIO

1. Por força do ar�go 36, incisos III e IV do Regimento Interno da Ebserh, esta Consultoria Jurídica
recepciona o presente processo administra�vo de contratação de prestação de serviços de apoio administra�vo, de
natureza con�nuada, com dedicação exclusiva de mão de obra, para atendimento das necessidades e interesses do
Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (HC-
UFU/EBSERH), nos termos do edital de pregão eletrônico nº 01/2021 (12779302).

2. A empresa RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 69.207.850/0001-61, sagrou-se vencedora do
Pregão nº 01/2021, UASG 156654, tendo havido a interposição de recursos pelas empresas Village (13428065) e
Orbenk (13428098) e as respec�vas contrarrazões (13529259, 13529325) interpostas pela licitante vencedora.

3. O processo licitatório encontra-se em instância recursal e, nesse momento, a Unidade de Licitações
consulta este órgão de assessoramento jurídico acerca da forma como foram u�lizadas as Convenções Cole�vas de
Trabalho (CCTs) para balizamento dos pisos salariais, bem como em relação à definição dos percentuais de multa do
FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado (API) e Aviso Prévio Trabalho (APT), em relação à proposta da licitante
vencedora.

4. O processo é originário do HC-UFU, que, em razão de ainda não ter estruturado o seu órgão de
assessoramento jurídico, solicitou apoio da Sede, conforme O�cio - SEI nº 179/2021//ULIC/SAD/DIVAF/GAD/HC-UFU-
EBSERH (13544949), o que foi prontamente atendido pela Coordenadoria de Gestão da Rede - CGR/VP, nos termos
do O�cio – SEI 46/2021/SRHUF/CGR/VP (13562586).

5. É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

6. Inicialmente, destaca-se que a presente Nota se baseia, exclusivamente, nos elementos que
constam até a presente data nos autos do processo administra�vo em epígrafe. Ademais, esta Consultoria Jurídica se
pronuncia apenas sob o prisma estritamente jurídico, não lhe compe�ndo examinar a conveniência ou a
oportunidade dos atos administra�vos pra�cados, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnica. Por
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fim, vale destacar que a manifestação jurídica emanada não tem força vinculante, cabendo ao gestor deliberar sobre
a per�nência de seguir, ou não, as orientações prestadas.

7. O primeiro ques�onamento, consolidado no O�cio - SEI nº 179/2021/ULIC/SAD/DIVAF/GAD/HC-
UFU-EBSERH (13544949), é o seguinte:

10. Dessa forma, para essa questão, levantam-se as seguintes dúvidas:

a) O uso da CCT 4 (sem abrangência em Uberlândia, ainda não vinculada), com valores
menores que aquela que possui abrangência em Uberlândia (CCT 3, já vinculada), fere o
Princípio da Condição Mais Benéfica e/ou seria caso de surgimento de possíveis ações
trabalhistas com obje�vo de equiparação salarial?

b) Existe na legislação e/ou jurisprudência disposi�vos ou orientações que embasem a
aceitação ou a recusa da maneira como foram empregadas as CCTs 3 e 4?

8. Conforme já manifestado no PARECER Nº 53/2021/SJAA/CONJUR/PRES-EBSERH (13244403), a
Administração, para aferir a “razoabilidade” do enquadramento pretendido pelo licitante, deve avaliar a
representa�vidade do sindicato laboral signatário da CCT em face do segmento profissional envolvido no escopo
do contrato, sem que isso represente a desvinculação da empresa licitante de sua responsabilidade por seu
adequado enquadramento.

9. Portanto, o foco da Administração nesses casos deve ser a confirmação do instrumento cole�vo a
que os empregados da empresa licitante têm direito.

10. A regra geral é a do enquadramento sindical dos empregados ao sindicato correspondente à
a�vidade econômica preponderante da empresa, independentemente da profissão ou função exercida na empresa.
Nesse sen�do, cite-se trecho do PARECER Nº 61/2020/SJAP/CONJUR/PRES-EBSERH (9394150), emi�do pelo Serviço
Jurídico para Assuntos de Pessoal:

22. Primeiramente, tem-se que o enquadramento sindical deve considerar, além da
a�vidade preponderante do empregador, ou da categoria diferenciada do empregado, a
base territorial do local da prestação de serviços. É que a abrangência da convenção
cole�va é determinada pela representação das categorias econômica e profissional,
com obediência ao princípio da territorialidade (base territorial), ou seja, aplicam-se os
instrumentos cole�vos vigentes no local da prestação de serviços.

23. Dessa forma, deve ser apresentada pelos licitantes a Convenção Cole�va de
Trabalho referente à sua a�vidade preponderante, comprovando que está filiado ao
Sindicato Patronal signatário da CCT. 

11. Desse modo, é possível a aceitação de proposta de licitante que u�lize Acordo ou Convenção
Cole�va de Trabalho que não contenha o cargo descrito no edital de licitação, uma vez que será aplicada a norma
cole�va da a�vidade preponderante do empregador-licitante.

12. O piso salarial e os bene�cios dos empregados da licitante serão, dessa forma, aqueles previstos na
CCT ou ACT da a�vidade econômica preponderante do empregador, e não os específicos da categoria do empregado.

13. A exceção da regra da a�vidade econômica preponderante é no caso das categorias profissionais
diferenciadas, mas, ainda assim, é preciso que o empregador esteja representado na negociação cole�va pelo
sindicato da categoria econômica.

14. Se não houver a possibilidade de fixar qual instrumento cole�vo será aplicado para a categoria
profissional, cabe fazer a pesquisa de mercado para aferir a remuneração dos profissionais terceirizados.

15. Na situação em que não houver a possibilidade de fixar qual o Acordo, Convenção Cole�va ou
Sentença Norma�va que será aplicada para a categoria profissional, a Instrução Norma�va SEGES n. 05, de 2017,
permite que seja feita a pesquisa de mercado para aferir a remuneração dos profissionais, conforme consta do inc.
XXII do ANEXO I.

XXII - SALÁRIO: valor a ser efe�vamente pago ao profissional envolvido diretamente na
execução contratual, não podendo ser inferior ao estabelecido em Acordo ou
Convenção Cole�va, Sentença Norma�va ou lei. Quando da inexistência destes, o valor
poderá ser aquele pra�cado no mercado ou apurado em publicações ou pesquisas
setoriais para a categoria profissional correspondente.
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16. O O�cio encaminhado pelo HC-UFU menciona que alguns postos de trabalho estão contemplados
na CCT 3, portanto, poderá ser u�lizada caso represente a a�vidade preponderante da empresa empregadora-
licitante, atendido o princípio da territorialidade, visto que o enquadramento sindical é aquele relacionado à
a�vidade principal da empresa licitante e não o da categoria profissional dos empregados que irão prestar o serviço
terceirizado.

17. Com isso, o uso da CCT 4 - que não tem abrangência em Uberlândia nem vinculação sindical - em
detrimento da CCT 3 - com abrangência territorial e vinculação sindical -, não só foge aos requisitos de aplicação de
CCTs como prejudica o nível de proteção dos trabalhadores, uma vez que seria aplicada norma cole�va menos
favorável, o que contraria o princípio da proteção, elementar do Direito do Trabalho, havendo, portanto, risco de
possíveis ações trabalhistas.

18. O segundo ques�onamento, consolidado no O�cio - SEI nº 179/2021/ULIC/SAD/DIVAF/GAD/HC-
UFU-EBSERH (13544949), é o seguinte:

14. No entanto, apesar das contrarrazões levantadas pela recorrida, e considerando que
o percentual definido na conta vinculada está em 4% e que o Acórdão apresentado é de
antes da criação da conta vinculada, solicita-se saber se existe disposi�vo na legislação
vigente ou jurisprudência que levante impedimento ao uso do referido percentual nos
termos apresentados ou se as contrarrazões da recorrida são suficientes para
indeferimento do recurso quanto a essa questão. 

19. Em 11 de dezembro de 2019, foi publicada a Lei nº 13.932, que ex�ngue a cobrança da contribuição
social de 10% (dez por cento) devida pelos empregadores em caso de despedida sem justa causa, ins�tuída pela Lei
Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001. O art. 12 da Lei nº 13.932, de 2019, estabelece o seguinte:

Lei nº 13.932, de 11 de dezembro de 2019 
Art. 12. A par�r de 1º de janeiro de 2020, fica ex�nta a contribuição social ins�tuída por
meio do art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001.

20. O fim dessa contribuição tem impacto automá�co nos contratos administra�vos em andamento e
na formação de preços para novos contratos, quando há mão de obra exclusiva.

21. Dessa forma, conforme recomendação Secretaria de Gestão, disposta no Portal de Compras do
Governo Federal, orientam-se os órgãos e en�dades da administração pública federal, autárquica e fundacional no
seguinte sen�do:

[...]

b) No caso da Conta-Depósito Vinculada - Bloqueada para Movimentação,
apresentado no item 14 do Anexo XII da IN nº 5, de 2017, com base no § 5º do art. 65
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, proceder a adequação de planilha de
formação de preços, desde 1º de janeiro de 2020, referente à "Multa sobre FGTS
e contribuição social sobre o aviso prévio indenizado e sobre o aviso prévio
trabalhado". O percentual que antes era de 5% (cinco por cento) passa a ser
de 4% (quatro por cento).

[...]

i) Para as novas contratações:

a) Devem ser adequadas à nova lei, ou seja, devem excluir da planilha de formação de
preços - Módulo 'Provisão para Rescisão' da Planilha de Custo (Anexo VII-D da In nº 5,
de 26 de maio de 2017) - a rubrica “Contribuição Social” de 10% sobre o FGTS em caso
de demissão sem justa causa, prevista no Módulo 'Provisão para Rescisão' da Planilha
de Custo (Anexo VII-D da In nº 5, de 26 de maio de 2017); e 
b) Para a Conta-Depósito Vinculada - Bloqueada para Movimentação, adequar a
planilha de formação de preços, observado o percentual explicado na alínea ‘b’ do item
(i) acima.

22. Portanto, para as novas contratações, as planilhas de formação de preços devem considerar a
orientação acima.

III. CONCLUSÃO

https://www.gov.br/compras/pt-br/centrais-de-conteudo/orientacoes-e-procedimentos/26-extincao-da-contribuicao-social-de-10-sobre-o-fgts-e-os-contratos-administrativos
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23. Diante do exposto, para fins de avaliação da legalidade da contratação da empresa licitante
vencedora RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 69.207.850/0001-61, no Pregão Eletrônico nº 01/2021, verificou-
se o seguinte:

I - A CCT3 poderá ser u�lizada caso represente a a�vidade preponderante da empresa
empregadora-licitante, atendido o princípio da territorialidade, visto que o enquadramento
sindical é aquele relacionado à a�vidade principal da empresa licitante e não o da categoria
profissional dos empregados que irão prestar o serviço terceirizado.

II - O uso da CCT 4 - que não tem abrangência em Uberlândia nem vinculação
sindical - em detrimento da CCT 3 - com abrangência territorial e vinculação sindical -, não só
foge aos requisitos de aplicação de CCTs como prejudica o nível de proteção dos
trabalhadores, uma vez que seria aplicada norma cole�va menos favorável, o que contraria o
princípio da proteção, elementar do Direito do Trabalho, havendo, portanto, risco de
possíveis ações trabalhistas.

III - Para a Conta-Depósito Vinculada - Bloqueada para Movimentação a planilha de
formação de preços deve ser adequada para o percentual de 4%.

24. Por fim, salienta-se que não cabe a esta Consultoria Jurídica o pronunciamento subsequente de
verificação do cumprimento das recomendações consignadas, nos termos da Boa Prá�ca Consul�va - BPC nº 05, do
Manual de Prá�cas Consul�vas da AGU, adotado por esta Conjur, por meio da Portaria nº 03, de 14 de outubro de
2016. 

À consideração superior.

 

(assinado eletronicamente)
Alice Oliveira de Souza Cavalcante

Advogada - Conjur / Ebserh
OAB/DF nº 46.204

 

De acordo. À apreciação do Sr. Consultor Jurídico.

 

(assinado eletronicamente)
Bárbara Dantas Neri

Chefe de Serviço Jurídico para Assuntos Administra�vos
Portaria nº 803/2017

OAB/RN nº 11.523

 

Aprovo a Nota - SEI nº 27/2021/SJAA/CONJUR/PRES-EBSERH, da lavra da Dra. Alice Oliveira de
Souza Cavalcante, por seus fundamentos.

Encaminhem-se os autos à Coordenadoria de Gestão da Rede.

 

(assinado eletronicamente)
Alessandro Marius Oliveira Mar�ns 

Consultor Jurídico
Portaria nº 38/2019

OAB/DF 12.854

Documento assinado eletronicamente por Alice Oliveira de Souza Cavalcante, Advogado(a), em
18/05/2021, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Barbara Dantas Neri, Chefe de Serviço, em 18/05/2021,
às 14:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Alessandro Marius Oliveira Mar�ns, Consultor(a)
Jurídico(a), em 18/05/2021, às 14:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 13663438
e o código CRC 9AA3C64A.
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