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TOMADA DE PREÇOS N° 002/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2017 
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE 340,00 METROS DE 
EXTENSÃO DA RUA GUABIRUPÉ – META 01, BAIRRO 
GUABIRUBA SUL, COM RECURSOS ORIUNDOS DO 
BRDE, CONVÊNIO Nº SC-38.268/BNDES.  

 
 
 
DESPACHO ADMINISTRATIVO 
 
 
CONSIDERANDO pedido de impugnação ao Edital apresentado pela empresa CR 
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA a respeito dos itens 3.1.1.4, alíneas “f” e “g” que tratam da 
comprovação de que as obrigações sindicais patronais e dos funcionários da empresa licitante 
estão em dia conforme transcritos abaixo: 
 
 
 

3.1.1.4. Documentação referente à Qualificação Técnica 
 

f) Declaração emitida pelo Sindicato Patronal da Categoria, declarando que todas as 
obrigações sindicais da empresa estão em dia. A declaração somente será válida se 
emitida com até 60 (sessenta) dias anteriores ao recebimento dos envelopes. 
 
g) Declaração emitida pelo Sindicato dos Funcionários da Categoria, declarando que 
todas as obrigações sindicais da empresa estão em dia. A declaração somente será 
válida se emitida com até 60 (sessenta) dias anteriores ao recebimento dos envelopes. 

 

 
 
 
DOS FATOS: 
 
A Empresa impugnante alega em seu pedido que o presidente do sindicato dos empregados 
está se negando a fornecer a declaração de regularidade sindical porque alega que a empresa 
não lhe pagou a “taxa sindical”. O Precedente Normativo nº 119, da Seção de Dissídios 
Coletivos, a Súmula nº 666 e a Súmula Vinculante nº 40, ambas do Supremo Tribunal Federal, 
citados no documento apresentado pela impugnante deixam claro que o pagamento desta 
“taxa sindical” é indevido, pois não ostenta natureza jurídica de tributo. 
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RESOLVE-SE: 
 
Conforme situação já ocorrida no Processo Licitatório nº 031/2016, onde ocorreu o mesmo 
questionamento, serão mantidas todas as condições do edital, bem como sua data de abertura, 
porém, com a finalidade de manter a ampla concorrência, não impedindo a participação de 
potenciais licitantes na referida Tomada de Preços, será aberta a possibilidade, para empresas 
que não conseguirem obter as declarações de quitação de suas obrigações sindicais conforme 
o exigido nos itens 3.1.1.4, alíneas “f” e “g” do Edital pelos motivos apresentados acima, de 
apresentarem, para fins de comprovação de regularidade com os respectivos sindicatos, a 
comprovação do recolhimento das contribuições sindicais dos últimos 5 (cinco) anos, através 
dos comprovantes de pagamento. 
 
 
Ficam cientes a impugnante e demais empresas licitantes. 
 
 
Guabiruba (SC), 10 de julho de 2017. 

 
 
 
 

LEANDRO WERLE 
PRESIDENTE DA COMISSÃO  

DE LICITAÇÃO 


