
IMPUGNAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N. 82-2016-10-17 COBRA
TECNOLOGIA

Brasília-DF, 10 de janeiro de 2017

ao Pregoeiro Sr. Raphael Grupilo do Nascimento

Presidente da COLIC

COBRA TECNOLOGIA S.A.

 

Assunto:  EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 82-2016-10-17

 

Prezado Senhor,

O Sindicato dos Empregados em Empresas de Segurança e Vigilância
do Distrito Federal, entidade sindical de primeiro grau, com base territorial em todo
Distrito Federal, órgão de representação da categoria “empregados em empresas de
segurança  e  vigilância”,  notadamente os  vigilantes  do Distrito  Federal,  inscrito  no
CNPJ/MF sob o nº 01.634.039/0001-23, com sede e administração no Edifício Venâncio
IV,  loja  74,  SDS,  Brasília/DF,  na  condição  de  representante  dos  vigilantes,  vem,
respeitosamente, perante Vossa Senhoria, expor e solicitar o seguinte:

            Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de
Vigilância  e  Segurança  Patrimonial  Armada compreendendo Postos  com Cobertura
Ininterruptas, nos termos da legislação vigente para atender às necessidades da Cobra
Tecnologia S.A., situada na SEPN 508 – Brasília –DF.

 

 

SINDICATO DOS VIGILANTES - CONVENIO <planodesaudesindesv@gmail.com>

ter 10/01/2017 16:31

Para:Licitacoes <licitacoes@bbtecno.com.br>;
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                        Razões de Impugnações ao Edital.

A  seguir,  os  motivos  das  ressalvas  perceber-se  claramente  a
inobservância da Convenção Coletiva de Trabalho vigente, CLT e Lei 7.102 DPF/MJ, pois
as  exigências  contidas  nos  editais  de  licitação  devem  ser  real  condição  e  serem
razoáveis  e  proporcionais  ao  objeto  licitado  e  conforme  Convenção  Coletiva  de
Trabalho da categoria e a Lei.

 

Item I

10. HABILITAÇÃO

10.40.1.  No  caso  do  PROPONENTE  ser  empresa  estrangeira,  as  exigências  de
habilitação  serão  atendidas  mediante  apresentação  de  documentos  equivalentes,
autenticados pelos respectivos consulados ou embaixadas e traduzidos por tradutor
juramentado no Brasil, os quais deverão ser apresentados na forma e prazos indicados
no item anterior.

 

10.50  No  caso  de  o  PROPONENTE  ser  empresa  estrangeira,  as  exigências  de
habilitação serão atendidas  mediante  a  apresentação de documentos  equivalentes,
autenticados pelos respectivos consulados ou embaixadas e traduzidos por tradutor
juramentado no Brasil, os quais deverão ser remetidos para o e-mail citado na primeira
página deste edital,  de imediato, com posterior entrega do original  no prazo de 5
(cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil à data da realização do Pregão.

 

Esses itens são desnecessários e devem ser retirados, pois o Art. 4º PORTARIA
No. 387/2006 - MJ/DPF, e Art. 11 da LEI Nº 7.102, DE 20 DE JUNHO DE 1983, vedam a
estrangeiros a propriedade e a administração das empresas de segurança.

 

Item II

10. HABILITAÇÃO
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DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

           Faz-se  necessário  acrescentar  dois  itens  que  julgamos  importan ssimos.
Sugerimos:

10.57 – Prova de  Regularidade do SESMT (Serviço  Especializado  em Engenharia  de
Segurança e Medicina do Trabalho), conforme NR4 da Portaria 3214/78 do MTE (Ministério
do Trabalho e Emprego) fornecida pela SRTE/DF (Superintendência Regional do Trabalho e
Emprego do Distrito Federal),

Conforme prevê:

1  -  Cláusula  54ª  da  Convenção  Coletiva  de  Trabalho

vigente, - 
ORGANIZAÇÃO DO SESMT COLETIVO e,

2-  Lei  6.514/77  –  

Altera  o  Capítulo  V  do  Título  II  da

Consolidação  das  Leis  do  Trabalho,  relativo  à  segurança  e

medicina do trabalho e dá outras providências.

                                   

        Apesar de serem exigências legais em Convenção Coletiva, faz-se necessária a
inclusão desse item, pois muitas empresas não vêm cumprindo essas leis e normas
reguladoras,  resultando  em  altos  níveis  de  problemas  ocupacionais  para  a  nossa
categoria tais como: acidente de trabalho, falta de CIPA, falta de emissão de parecer
conclusivo quanto à capacidade laboral para fins previdenciários, além da dificuldade
em conseguir aposentadoria em decorrência da ausência desse serviço.

e,

10.58 – Prova de Regularidade Sindical - CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA
– CERTIDÃO (CCT - Convenção Coletiva de Trabalho vigente)

Queremos  dar  nossa  contribuição  a  fim  de  evitar  que  empresas  com  condições
precárias  de  falta  de  liquidez  financeira  e  problemas  trabalhistas,  apresentem  preços
inexeqüíveis,  vençam  a  licitação  e  após  alguns  meses  de  prestação  de  serviços,
desapareçam sem deixar ves gio e sem pagar salários e/ou verbas rescisórias ou decretam
falência, ou ainda que não cumpra com os pagamentos de salários, quetes refeições, vales
transportes, uniformes, FGTS, INSS, entre outros direitos trabalhistas.

              Vale lembrar que nos casos de inadimplência da prestadora de serviço, o
tomador dos serviços é responsável subsidiariamente, por força do Enunciado 331, do
C. TST e demais jurisprudências. 
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Essa prá ca é muito mais comum na prestação de serviços de vigilância do que se
possa  imaginar.  O  sindicato luta  para  bloquear  as  faturas  dos  recebimentos  para  assim
poder garan r as verbas rescisórias, o que muitas vezes não consegue.

 

Item III

2.6. EQUIPAMENTO DE POSTO

Faz necessário acrescentar esse item. Sugerimos a redação

. Dos cuidados com a arma

.  A  CONTRATADA  fornecerá  cofres  para  a  guarda  de  armas  e  estoque  de
munição,  que  deverá  ser  instalado  em  local  apropriado  e  seguro,  dentro  das
dependências do Órgão.”

 

2.6. EQUIPAMENTO DE POSTO

Faz necessário acrescentar mais itens. Sugerimos

  .  A CONTRATADA disponibilizará armários  guarda-roupas para uso dos seus
empregados, fornecendo, aos profissionais a serem alocados nos postos de trabalho,
armários  individuais,  tipo  roupeiro  com  cadeado  ou  fechadura,  para  guarda  de
pertences,  os  quais  deverão  ser  instalados  em  local  colocado  à  disposição  pelo
Contratante; com roupeiros de aço, portas grandes, com pintura antiferrugem e total
de  compartimentos  (portas)  suficientes  ao  número  de  empregados,  sendo  um
compartimento para cada um, com fechaduras (à chave) ou pitão para cadeado.”

e

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1.1  -  “A  CONTRATANTE -  Proporcionará  todas  as  facilidades  para  que  a
Contratada  possa  cumprir  com  suas  obrigações  dentro  dos  prazos  e  condições
estabelecidas na Convenção Coletiva, disponibilizando local e os meios materiais para
execução dos serviços,  inclusive local apropriado para as refeições e banheiro com
instalações sanitárias para fins higiênicos.”
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Convenção Coletiva de Trabalho vigente CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA –
CONDIÇÃO - Os postos de serviço deverão possuir, necessariamente, local adequado
para as refeições e armários para a guarda de uniformes, na forma da legislação (Lei n.
5.377, de 18.08.2014).

 

              Diante  das  razões  de  fato e  de  direito  adiante  explicitadas  o  Sindicato
impugna os referidos itens do Edital para requerer sua adequação, a fim de que dele conste
com base na CCT vigente, Portaria e LEIS, pois todos os itens são considerados necessários
para avaliação do pregão eletrônico.

 

 

Com todo o respeito os nossos agradecimentos,

 

  

Francisco de Paulo Quadros

Vice-Presidente SINDESV-DF.

Jânia
3224.20.52 -3224.21.07
Ramal 217

NÃO IMPRIMA SEM NECESSIDADE
Pense em sua responsabilidade e compromisso com o Meio Ambiente.
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