
 

À ILMA. SRA. ROBERTA SIEBRA DE PONTES, PREGOEIRA DA COMPANHIA 
DOCAS DO CEARÁ - CDC. 
 
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2020. 
PROCESSO N.º 20200118  
 
 
 
 VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. (“VMI”), 
sociedade empresária já devidamente qualificada nos autos do processo licitatório de 
número em epígrafe, vem, respeitosa e tempestivamente, à presença de V. Sa., nos termos 
da Cláusula 12, subitem 12.2.3, do Edital, apresentar  
 

RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
em face da decisão de V.Sa., proferida em 31/07/2020, que declarou a empresa Nuctech 
do Brasil Ltda. vencedora do certame em referência, em razão de ter tido sua proposta 
CLASSIFICADA e ter sido declarada HABILITADA, para o que expõe e requer o 
seguinte. 
 

I – DA ESPÉCIE. 
 

1. Em 29 de maio de 2020, foi declarada a empresa Nuctech do Brasil 
Ltda. vencedora do certame, quando a Recorrente apresentou sua intenção de recurso, a 
qual foi prontamente acolhida pelo pregoeiro à época. 
 
2. As respectivas razões recursais invocaram, em apertada síntese, 
inconformidades na planilha de preços e formação de custos - especificamente no que 
tangeu ao atendimento da legislação trabalhista, ausência de garantia de instalação ou 
representante comercial em Fortaleza e possível desatendimento técnico aos subitens 
5.1.2.1.1 e 13.3.1, ambos do Termo de Referência, para o que se requereu devida 
diligência. 
 
3. No entanto, em 16/07/2020, foi comunicado que a Diretoria da 
Presidência da Companhia Docas do Ceará, com base no Regulamento Interno de 
Licitações e Contratos, resolveu indeferir o Recurso Administrativo impetrado por esta 
Recorrente e, ainda, anulou parcialmente os atos promovidos no bojo do Pregão 
Eletrônico nº 012/2020, com o retorno e retomada da fase de habilitação. 
 
4. A seguir, definiu esta I. Pregoeira pela reanálise dos documentos 
de habilitação já apresentados pela licitante Nuctech do Brasil Ltda., requerendo que a 
mesma licitante demonstrasse que os atestados de capacidade técnica apresentados 
possuíam lastro, por meio da apresentação de cópia dos contratos, concedendo para tanto 
prazo de 24 horas. 



 

 
5. Em 22/07/2020, em estrita observância à Autorização DIRPRE nº 
026/2020 e Decisão nº 122/2020, exarada pela Diretoria Executiva da companhia Docas 
do Ceará, a Pregoeira promoveu a retomada da sessão, esclarecendo que foi identificado 
vício do procedimento na fase de habilitação e então a consequente anulação do ato 
administrativo que promoveu, à época, o julgamento de habilitação da Nuctech. 
 
6. Aqui cumpre reiterar que tanto o parecer jurídico 064/2020 
(emitido pela Coordenadoria Jurídica deste r. Órgão, em 01/06/2020), quanto a 
autorização DIRPRE nº 026/2020 (emitida pela Diretoria da Presidência da Companhia 
Docas do Ceará, em 07/07/2020) e Decisão nº 122/2020 (emitida pela Diretoria Executiva 
da Companhia Docas do Ceará, em 10/07/2020), apesar de unânimes quanto ao 
indeferimento do recurso interposto pela VMI, também foram uníssonos quanto à 
impossibilidade de comprovação, através dos atestados de capacidade técnica 
apresentados pela Nuctech, da experiência de pelo menos um ano na execução da 
atividade licitada. Portanto, as três peças em comento concluíram pelo não atendimento 
integral dos requisitos impostos pelo instrumento convocatório pela Nuctech, razão pela 
qual o ato administrativo que a declarou habilitada deveria ser anulado em razão de seu 
vício, com o estabelecimento da legalidade processual. 
 
7. Ato contínuo, recomendou-se a anulação da fase de habilitação e, 
consequentemente, todos os atos praticados em decorrência desta mesma, tais como 
declaração da empresa vencedora e adjudicação, devendo o processo retornar à fase 
anterior ao ato viciado. 
 
8. Todavia, não obstante o retorno do processo licitatório à fase de 
habilitação, em respeito e observância ao parecer e decisões exaradas (inclusive pela 
autoridade superiora), mais uma vez foi declarada a licitante Nuctech vencedora do 
certame, decisão esta que, se mantida, resultará fatalmente em mácula e vício ao certame. 
 
9. Diante de todo o exposto, tem-se que a decisão ora recorrida não 
possui qualquer respaldo para a sua manutenção, devendo ser reformada in totum, medida 
mais acertada ao caso. Senão vejamos. 
 

II – DA TEMPESTIVIDADE 
 

1. Em 31/07/2020 (sexta-feira), foi a sociedade Nuctech declarada 
vencedora do certame em questão, abrindo-se então o prazo para manifestação de 
intenção de recurso para as demais licitantes, com a respectiva justificativa. 
 
2. Na mesma data e tempestivamente, apresentou a VMI sua 
intenção recursal, a qual foi acolhida por esta I. Pregoeira. 

 
3. Com base no subitem “12.2.3”, do Edital, tido que a contagem do 
prazo recursal iniciou-se em 03/08/2020 (segunda-feira), findar-se-á o mesmo em 07 de 



 

agosto de 2020 - sexta-feira, às 23:59h, sendo, por isso, inquestionavelmente tempestivo 
o presente Recurso. 
 

III – DAS PRELIMINARES DE MÉRITO – DA DEVIDA INABILITAÇÃO DA LICITANTE 
NUCTECH – DA DECISÃO FORMAL E EXPRESSA DA AUTORIDADE SUPERIORA E PARECER 

DA ASSESSORIA JURÍDICA PELA INABILITAÇÃO DA NUCTECH 
 

1. A Diretoria da Presidência da Companhia Docas do Ceará, apesar 
de indeferir o Recurso Administrativo interposto pela ora Recorrente em junho do 
presente ano, reconheceu vício na documentação de habilitação apresentada pela licitante 
arrematante, o que a levou a anular parcialmente o Pregão Eletrônico em voga, tendo em 
vista falha do agente da licitação no julgamento de habilitação da licitante Nuctech do 
Brasil Ltda., determinando então o retorno do processo à etapa de habilitação 
(“Autorização DIRPRE Nº 026/2020”). 
 
2. Especialmente ao analisar a conformidade dos Atestados de 
Capacidade Técnica, verificou-se que a empresa Nuctech não comprovou experiência 
pelo tempo exigido em Edital quanto à execução de serviço de operação de scanner para 
inspeção de veículos de carga, conforme previsto nas alíneas “a” e “c”, do subitem 
“11.12.1”, do Edital, o qual exige tal comprovação por pelo menos um ano. 
 
3. Isso porque, apesar de ser aceito o somatório de atestados, os 
períodos dos mesmos deveriam ser diferentes.  
 
4. No caso, a Nuctech apresentou 05 (cinco) atestados, sendo que 
somente dois foram considerados como válidos. Estes atestavam atividades compatíveis 
com o objeto editalício por período inferior a 12 (doze) meses, mas, se somados, 
superariam tal prazo. 
 
5. Ocorre que ambos diziam respeito a períodos idênticos de 
prestação de serviços (01/04/15 a 18/03/16), o que é vedado pela alínea “c”, do subitem 
“11.12.1”, do Ato Convocatório.    
 
6. Assim, concluiu a I. Diretoria pelo desatendimento dos requisitos 
impostos pelo Edital, razão determinante para a anulação do ato administrativo viciado – 
declaração de habilitação da Nuctech, estabelecendo-se, dessa forma, a legalidade 
processual. 
 
7. Por fim, determinou a anulação da fase de classificação, com 
retorno do processo à fase anterior ao ato viciado, devendo assim o agente de licitação 
promover uma reanálise dos documentos de habilitação já apresentados na plataforma de 
licitações pela Nuctech do Brasil Ltda.. 
 
8. Neste sentido, nota-se que não há como tal situação ser revertida 
pela licitante Nuctech, ainda que por meio de diligência futura, já que os atestados já 
foram apresentados e a fase para tanto concluída. Assim, mesmo que os contratos aos 



 

quais tais atestados façam menção possuam vigência superior a 12 (doze) meses, o 
período atestado é inferior a um ano e, ainda, coincidente em ambos os casos.   
 
9. E, diante da impossibilidade de se superar tal vício, decisão outra 
não deveria existir, se não a inabilitação e desclassificação da licitante Nuctech, sob pena 
de inobservância dos princípios da vinculação ao Edital e isonomia. 
 
10. Neste exato sentido também foi exarada a decisão nº 122/2020, 
emitida pela Diretoria Executiva da Companhia Docas do Ceará, a qual decidiu 
homologar a decisão prolatada por meio da Autorização DIRPRE nº 026/2020. 
 
11. Por fim, cita-se o próprio parecer jurídico 064/2020, emitido pela 
Coordenadoria Jurídica – CODJUR, o qual coaduna com todo o aqui exposto, conforme 
extrai-se do excerto abaixo: 
 

“95. Ato contínuo, a área técnica responsável pela contratação do 
serviço em tela (CODGEP), atestou a conformidade de apenas 
dois dos cinco atestados apresentados pela empresa declarada 
vencedora, razão pela qual, a alegação da empresa recorrente que 
os atestados apresentados não atendem ao requisito da alínea “b” 
do item 11.12.1 não merecem prosperar, uma vez que, após a 
devida diligência, a área técnica atestou que os atestados que 
foram aproveitados foram emitidos após a execução do contrato. 
 
96. Sem prejuízo das considerações supramencionadas e 
respeitada a competência das áreas técnicas envolvidas no 
julgamento dos requisitos de habilitação, compete à esta 
CODJUR, em sede de juízo de homologação, promover o exame 
de legalidade dos atos praticados pelos agentes envolvidos na fase 
externa do certame, como espécie de verificação final das macro 
etapas que envolvem o procedimento licitatório. 
 
97. No que diz respeito à análise de conformidade dos Atestados 
de Capacidade Técnica, a pregoeira designada informou (fls. 808 
a 810) que os referidos atestados foram analisados e aprovados 
pela área técnica competente, e que em função do princípio da 
segregação das funções, não cabe à Pregoeira adentrar no mérito 
das especificações técnicas que envolvem o juízo de habilitação. 
 
98. De fato, não compete à pregoeira promover o exame quanto 
ao documento ou o assunto que envolver aspectos técnicos da 
contratação.  
 
99. Nesta hipóteses, o Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos – RILC da CDC, em seu art. 23, II, faculta ao pregoeiro 
solicitar às coordenadorias competentes a elaboração de pareceres 



 

técnicos para subsidiar a decisão do agente de licitação, tal como 
feito às fls. 701, oportunidade em que a pregoeira exarou uma 
Folha de Informação à DIEGEP solicitando análise de 
documentos técnicos pela Diretoria de Infraestrutura e Gestão 
Portuária – DIEGEP. 
 
100. Por outro lado, e importante destacar que compete ao 
pregoeiro realizar a análise e decisão acerca da habilitação da 
licitante, embora tal decisão possa ser consubstanciada em 
parecer técnico setorial da área que detém o conhecimento 
específico do objeto licitado. 
 
101. Em suma, o que se pretende ilustrar é que o pregoeiro não 
pode furtar-se de avaliar se os documentos de habilitação 
apresentados pelas licitantes apresentam os pressupostos 
mínimos de validade previstos no instrumento convocatório, 
mesmo que, em determinada parcela desta avaliação, seja 
necessária a participação da área demandante para aferir alguma 
questão eminentemente técnica. 
 
102. No caso em tela, a pregoeira motivou a decisão de 
habilitação da empresa NUCTECH DO BRASIL LTDA. na 
aprovação, por parte da CODGEP, dos documentos de 
qualificação técnica apresentados pela empresa arrematante, sem, 
de fato, manifestar-se sobre os requisitos previstos no item 
11.12.1 do Edital, que por sua vez, não dependem de 
conhecimentos de natureza técnica específica, conforme fora 
justificado pela agente de licitação às fls. 799, tal como será 
abordado a seguir. 
 
103. A partir da análise do item 11.12.1 do Edital e suas 
respectivas alíneas, que tratam dos pressupostos de 
admissibilidade dos Atestados de Capacidade Técnica, verifica-
se que o instrumento convocatório exigiu, para fins de 
comprovação de parcela da qualificação técnica da licitante, a 
apresentação de declaração, emitido por ente público ou privado, 
atestando a prestação do serviço de operação de equipamento de 
scanner, para inspeção de veículos de carga, pelo período mínimo 
de 01 (um) ano, conforme disposto a seguir: 
 
11.12. Visando o cumprimento do prazo de execução, a qualidade 
e a segurança do objeto da contratação deste Pregão, a 



 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA da empresa proponente deverá 
ser comprovada mediante: 
 
11.12.1. Atestado(s) de Capacidade Tecnica, firmado(s) por 
Pessoas Jurídicas de Direito Público ou Privado, para os quais a 
licitante tenha prestado ou esteja prestando serviços pertinentes e 
compatíveis em características, quantidades e prazos com o 
objeto deste Edital, sendo admitido o somatório de Atestados. 
a) Considera-se compatível(is) o(s0 Atestado(s) de Capacidade 
Técnica-Operacional que comprove(m) que a licitante executou 
ou está executando o serviço de operação de equipamento de 
scanner para inspeção de veículos de carga, pelo prazo mínimo de 
01 (um) ano; 
b) Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão 
do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua 
execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior; 
c) Para a comparação da experiência mínima de 01 (um) ano, será 
aceito o somatório de atestados de períodos diferentes;   

        
104. Conforme abordado anteriormente, quando da análise do 
mérito do recurso oposto pela empresa VMI SISTEMAS DE 
SEGURANÇA, a CODGEP atestou que dos cinco atestados 
apresentados, apenas dois estariam aptos a comprovar a expertise 
da empresa na execução do serviço de operação de scanner para 
inspeção de veículos de carga e que ambos atestados foram 
emitidos após a conclusão do contrato, em atendimento ao 
imperativo da alínea “b” do item 11.12.1. 
 
105. Em análise à CI CODGEP nº 10/2020 (fls. 702 a 704), a área 
técnica informou que os atestados apresentados, juntos somam o 
quantitativo total de 23 (vinte e três) meses de comprovação de 
experiência da licitante na prestação do serviço de operação de 
scanner, razão pela qual, entende satisfeito o requisito temporal 
exigido pela alínea “a” do item 11.12.1 do Edital. 
 
106. Ocorre que, ao nos debruçarmos sobre os períodos 
constantes nos respectivos atestados, verifica-se que os serviços 
de ambos atestados foram prestados durante o interregno de 
01/04/2015 até 18/03/2016, totalizando, cada um, a quantidade de 
11 meses e 17 dias de serviço. 
 
107. Em outros termos, observa-se que tanto o atestado emitido 
pela ELOG FOZ DO IGUAÇU (fls. 671), quanto o atestado 
exarado pela ELOG URUGUAIANA (fls. 674) atestam a 
prestação do serviço em períodos idênticos, razão pela qual, os 
períodos dos atestados não poderiam ter sido somados em 



 

respeito ao imperativo previsto da alínea “c” do item 11.12.1, que 
dispõe que para comprovação da experiência mínima de 01 (um) 
ano apenas seria permitido o somatório de atestados de períodos 
diferentes. 
 
108. Diante deste fato, temos que a empresa NUCTECH DO 
BRASIL comprovou a expertise de 11 meses e 17 dias na 
execução de serviço de operação de scanner para inspeção de 
veículos de carga, período este inferior ao requisito objetivo 
previsto na alínea “a” do item 11.12.1, que por sua vez, demanda 
a comprovação de experiência de pelo menos um ano na execução 
da atividade proposta. 
 
109. Logo verifica-se que a declaração de habilitação da empresa 
NUCTECH DO BRASIL LTDA não atendeu integralmente aos 
requisitos impostos pelo instrumento convocatório, razão pela 
qual, o ato administrativo viciado deve ser devidamente anulado 
com vistas ao estabelecimento da legalidade processual, 
conforme será abordado nos tópicos seguintes. 

Parecer Jurídico 064/2020 
 
12. Por fim, recomenda a CODJUR, diante do ato viciado do 
pregoeiro, que seja o mesmo extirpado do mundo jurídico, visto que passível de anulação 
pelo agente público, em pleno exercício de autotutela administrativa. 
 
13. No entanto, bem asseverou que tal anulação fosse parcial, com a 
convalidação e preservação de todos os atos e procedimentos legitimamente praticados. 
Senão vejamos: 
 

“115. Embora seja devida a anulação do ato administrativo da 
pregoeira que habilitou a licitante que não atendeu integralmente 
aos requisitos do edital, entendemos que a anulação deve ser 
parcial, restringindo-se apenas aos atos viciados e os efeitos deles 
decorrentes, devendo preservar-se todos os atos e procedimentos 



 

legitimamente praticados, conforme recomenda a melhor 
doutrina.” 

 
14. E assim procedeu esta I. Pregoeira, mas sem observar, todavia, a 
imprescindível e intransponível inabilitação da licitante Nuctech do Brasil Ltda., o que 
desde já se requer.  
 
15. Caso assim não entenda, o que se admite apenas por argumentar, 
passa esta Recorrente às questões de mérito que derradeiramente levarão à 
desclassificação da Nuctech.  

 
IV - DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA DESCLASSIFICAÇÃO DA NUCTECH 

 
IV.1 -  DA INCONFORMIDADE LEGAL CONSTANTE DA PLANILHA DE CUSTOS E 

FORMAÇÃO DE PREÇOS APRESENTADA PELA ARREMATANTE - DO DESATENDIMENTO 
DA CLÁUSULA QUINTA DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. Constitui objeto do presente certame a contratação de empresa 
especializada em locação de scanner caminhão móvel para inspeção de veículos de carga, 
com a disponibilização do serviço de operação do equipamento em regime de dedicação 
exclusiva de mão de obra, conforme Termo de Referência e demais condições do Edital 
e seus Anexos. 
 
2. A Cláusula Sétima do Edital, por sua vez, dispõe sobre o 
preenchimento da proposta, a qual deverá se basear no modelo previsto no Anexo VII, 
contendo a descrição detalhada do objeto, valor global e unitário dos itens, o quantitativo, 
observando todos os dados do Termo de Referência. 
 
3. E, de acordo com o item “7.6”, da mesma cláusula, nos valores 
propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente na execução do objeto. 
 
4. Já o Termo de Referência, especificamente em sua Cláusula 
Quinta, dispõe sobre o objeto do certame, prevendo quadro resumo dos serviços a serem 
contratados e suas especificações. 
 
5. No entanto, tendo em vista que ambas as licitantes tiveram 
dúvidas relacionadas à mão-de-obra de operação, pedidos de esclarecimento foram 
interpostos, cujas respostas passaram a integrar as regras editalícias, como se parte 
original do ato convocatório fossem.  
 
6. Em 22/04/2020, questionou a licitante Nuctech: 
 

“O Edital, em seu item 1.1, e o Termo de Referência, item 5.1, 
preveem que o objeto a ser contratado pelo certame em epígrafe 



 

é a “Contratação de empresa especializada em locação de scanner 
caminhão móvel para inspeção de veículos de carga, com a 
disponibilização do serviço de operação do equipamento em 
regime de dedicação exclusiva de mão de obra (...). 

 
Dentro do escopo do objeto, o Instrumento Convocatório já prevê 
a quantidade de operadores necessários para operação do 
equipamento, que serão disponibilizados por tipo de serviços, 
sendo: 

 
Assim, chega-se ao total de 16 (dezesseis) operadores para apenas 
1 (um) equipamento. 
Mesmo cientes da complexidade do equipamento, requeremos 
que este i. órgão esclareça o que segue: 

 
(i) seja informado e justificado quais parâmetros foram adotados 
para a quantidade estimada de colaboradores. 
(ii) informe também se durante a execução contratual haverão 
acréscimos ou supressões das quantidades de colaboradores.” 

 
7. Em resposta, esta I. Companhia respondeu o que se segue: 
 

“Quanto ao ponto (i), a metodologia adotada para obtenção dos 
quantitativos encontra-se disposta no Item 5.5.1. do Termo de 
Referência. 
No que se refere ao ponto (ii), durante a execução contratual 
poderá haver acréscimos ou supressões conforme necessidade 
identificada.” 

 
8. Em 23/04/20, esta Recorrente também enviou pedido de 
esclarecimento referente à composição da mão-de-obra a ser utilizada para atendimento 
do objeto do certame, conforme se segue: 
 

“O quantitativo de profissionais exigidos no termo de referência 
para a posição Operador de Equipamento, considerando a carga 
horária de trabalho, sugere a utilização de técnicos em radiologia. 
Por favor esclarecer se tal especialização deve ser respeitada para 
a função Operador de equipamentos.” 
 

9.   E então, de maneira clara, respondeu esta r. Companhia, em 
28/04/20: 
 

“O operador de equipamentos deve respeitar as disposições legais 
referentes ao tipo de equipamento disponibilizado, especialmente 
as estabelecidas pelo CNEN, desde de que atendam as demais 
disposições sobre os requisitos da contratação. 



 

No modelo adotado para fins de parâmetros pela CDC o 
equipamento requer a atuação de profissionais com curso técnico 
em radiologia para o cargo de operador de equipamentos. ” 
 

10. Aqui reitera-se que a resposta ao pedido de esclarecimento faz 
parte da regra da licitação, assim como o próprio edital, prestando-se para evitar a 
necessidade de se discutir administrativa ou judicialmente qual o entendimento mais 
ajustado para o tema, de modo que a resposta objetiva dada ao questionamento é 
considerada como regra e parte integrante do próprio edital. 
 
11. Assim, conclui-se que, por exigência editalícia, cada equipe 
composta por três profissionais (Operador de equipamento, Inspetor de instalação e 
Controlador de Tráfego), deverá, necessariamente, dispor de um técnico em radiologia 
coincidente com o Operador de Equipamento. 
 
12. Cumpre asseverar que às licitantes, em fase recursal, não mais 
cabe questionar os ditames editalícios, especialmente no que tange à exigência de técnico 
em radiologia para a operação do equipamento. 
 
13. Dessa forma, cumpre tanto à Recorrente, quanto à Recorrida, o 
cumprimento objetivo das exigências editalícias, que, neste caso, previram a necessidade 
de que o operador de equipamento necessariamente fosse um técnico em radiologia. 
 
14. E, ainda neste contexto, cumpre explicitar que não houve a 
fixação de piso salarial em edital, mas sim de determinação de utilização de mão-de-obra 
enquadrada em categoria específica, a qual, por lei, faz jus a um piso mínimo. Não poderia 
o Edital, portanto, conflitar com a lei, flexibilizando, eventualmente, o mínimo legal 
exigido para um técnico em radiologia, o que conflitaria não só com a lei federal 
pertinente, mas com a própria Constituição Brasileira. 
 
15. Nesta toada, reitera a Recorrente que ao profissional técnico em 
radiologia aplica-se especificamente a lei 7.394/85, cujo teor regula o exercício da mesma 
profissão, prevendo-se, dentre outras disposições, o piso de dois salários mínimos, com a 
incidência de 40% (quarenta por cento) de adicional a título de risco de vida e 
insalubridade (art. 16, do mesmo diploma legal). 
 
16. Aqui imprescindível esclarecer que, apesar de a arguição de 
preceito fundamental 151, do Supremo Tribunal Federal, reconhecer que o art. 16, da Lei 
Federal nº 7.394/1985, afronta o art. 7º, IV, parte final, da Constituição (o qual veda a 



 

vinculação ao salário mínimo), há também a ponderação de que ao Poder Judiciário 
não compete fixação de nova base de cálculo para tanto. 
 
17. Assim, apesar de indexação ilegítima, os critérios estabelecidos 
devem ser mantidos e continuarão a ser aplicados, até que sobrevenha norma que 
fixe nova base de cálculo.  
 
18. Ainda, a Convenção Coletiva juntada pela Nuctech no intuito de 
respaldar todas as flexibilizações à legislação trabalhista apresentadas em sua proposta, a 
qual foi firmada entre o “Sindicato das Sant Casas Hosp Ent Filant do Est Ceara” e o 
“Sind dos Tecnicos e Aux em Radiologia do Est do Ceara” não pode, sob qualquer 
argumento, ser utilizada como balizadora das condições de redução salarial e 
flexibilização de jornada pretendidas pela Nuctech, nem mesmo como parâmetro.  
 
19. Isso porque o sindicato representativo da empresa Nuctech 
(categoria patronal) não é de hospitais, em razão de sua atividade econômica 
preponderante não guardar qualquer relação com a área médica.  
 
20. Assim, afirma-se, com segurança, que o sindicato patronal da 
Nuctech não possui acordo firmado com o sindicato das Santa Casas do Estado do Ceará, 
não podendo a Nuctech, portanto, ser por este último representada ou mesmo utilizar-se 
de convenção coletiva por ele firmada. 
 
21. O princípio da especificidade, a par de assentado na norma 
constitucional, está disciplinado no art. 511, da CLT, o qual determina o enquadramento 
sindical econômico e também profissional ou dos empregados, pela atividade principal, 
similar ou conexa à atividade econômica do empregador. Neste sentido é a jurisprudência 
consolidada dos Tribunais Trabalhistas pátrios: 
 

“RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. 
ENQUADRAMENTO SINDICAL. REFORMA DO DECISUM. 
O enquadramento sindical dá -se pela atividade preponderante da 
empresa, salvo categoria profissional diferenciada. In casu, sendo 
incontroverso que o autor exercia a função de vigilante, este 
pertence à categoria diferenciada, uma vez que dada profissão é 
regulada pela Lei nº. 7.102/83. A norma coletiva firmada entre a 
reclamada e o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do 
Cimento, Cal e Gesso do Estado de Sergipe não autoriza o 
elastecimento da jornada de revezamento para além da 6ª diária 
em relação ao autor, já que o seu enquadramento, para todos os 
efeitos legais e para fim de instrumentos coletivos, dá-se não em 
função da atividade preponderante da reclamada, mas da 
categoria profissional a que pertence.(TRT-20 



 

00017338120155200005, Relator: FABIO TULIO CORREIA 
RIBEIRO, Data de Publicação: 11/12/2017)” 

 
“RECURSO DE REVISTA. REAJUSTES SALARIAIS. 
ENQUADRAMENTO SINDICAL. Regra geral, o 
enquadramento sindical dá-se pela atividade preponderante da 
empresa, à exceção dos empregados integrantes de categoria 
diferenciada, em relação aos quais se define outro parâmetro que 
corresponde ao status profissional específico. No caso vertente, o 
Tribunal de origem, considerando a natureza dos serviços 
prestados e o objetivo social da empresa, entendeu aplicáveis as 
normas coletivas pretendidas pelo autor, firmadas pelo 
SINDHES, pontuando que a atividade econômica exercida pela 
reclamada está relacionada a serviços de saúde do Espírito Santo. 
Entendimento em sentido contrário demandaria o reexame da 
prova, medida inviável nesta instância recursal, na esteira da 
Súmula 126 do TST . Recurso de revista não conhecido. (TST - 
RR: 105003320085170007, Relator: Delaíde Miranda Arantes, 
Data de Julgamento: 06/05/2015, 2ª Turma, Data de Publicação: 
DEJT 15/05/2015)” 

 
22. Isto posto, como regra geral, um sindicato patronal de hospitais 
jamais, em hipótese alguma, poderia representar a Nuctech. E, ainda que fosse 
considerada a categoria dos técnicos de radiologia como diferenciada, a convenção 
apresentada pela Nuctech não seria cabível, conforme se extrai da Súmula do Tribunal 
Superior do Trabalho abaixo transcrita:   
 
 “Súmula nº 374 do TST 

NORMA COLETIVA. CATEGORIA DIFERENCIADA. 
ABRANGÊNCIA (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 
55 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005 

 
Empregado integrante de categoria profissional diferenciada não 
tem o direito de haver de seu empregador vantagens previstas em 
instrumento coletivo no qual a empresa não foi representada por 
órgão de classe de sua categoria. (ex-OJ nº 55 da SBDI-1 - 
inserida em 25.11.1996)” 

 
23. E, neste sentido, também é a jurisprudência do Tribunal Superior 
do Trabalho: 
 

"RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA 
RECLAMADA NA VIGÊNCIA LEI Nº 13.015/2014. 
ENQUADRAMENTO SINDICAL. CATEGORIA 
PROFISSIONAL DIFERENCIADA. NORMA COLETIVA 
APLICÁVEL. Nos termos da Súmula n° 374 desta Corte 



 

Superior, "o empregado pertencente a categoria profissional 
diferenciada não tem o direito de haver de seu empregador 
vantagens previstas em norma coletiva na qual a empresa não foi 
representada por órgão de classe de sua categoria". Recurso de 
revista conhecido e provido, no particular. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. 
RECURSO DE REVISTA ADESIVO SOB A ÉGIDE DA LEI 
Nº 13.015/2014. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO 
REGIONAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE 
PREVISTO NO ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT. 
INOBSERVÂNCIA. EFEITOS. Mantém-se a decisão que 
denegou seguimento ao recurso de revista, ainda que por 
fundamento diverso, quando constatado que o reclamante, em 
relação às matérias articuladas, limitou-se a transcrever o inteiro 
teor do acórdão regional, sem, contudo, delimitar ou identificar o 
trecho específico em que se consubstancia o prequestionamento 
dos temas objeto da controvérsia, o que não atende ao pressuposto 
de admissibilidade previsto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. O 
exame de pressuposto intrínseco do recurso de revista não induz 
preclusão para o Tribunal Superior do Trabalho, salvo a 
ocorrência de trânsito em julgado. Agravo de instrumento a que 
se nega provimento" (ARR-10963-60.2013.5.18.0010, 1ª Turma, 
Relator Ministro Walmir Oliveira da Costa, DEJT 15/06/2020).” 

 
24. Diante do exposto, deveria a Nuctech ter se baseado na lei para a 
formulação de sua planilha de formação de preço, em sua forma ordinária (Constituição 
da República Federativa do Brasil, Consolidação das Leis do Trabalho e lei federal 
7.394/85) e, ainda, no caso de qualquer flexibilização que assim demandasse, buscado 
sindicato legitimado para a sua representação, em termos de especificidade e 
territorialidade, não deixando de observar, preponderantemente, a especificidade, como 
disposto no art. 570, da CLT, verbis. 
 

“Art. 570. Os sindicatos constituir-se-ão, normalmente, por 
categorias econômicas ou profissionais, específicas, na 
conformidade da discriminação do quadro das atividades e 
profissões a que se refere o art. 577 ou segundo as subdivisões 
que, sob proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, de 
que trata o art. 576, forem criadas pelo ministro do Trabalho, 
Indústria e Comércio. 
Parágrafo único - Quando os exercentes de quaisquer atividades 
ou profissões se constituírem, seja pelo número reduzido, seja 
pela natureza mesma dessas atividades ou profissões, seja pelas 
afinidades existentes entre elas, em condições tais que não se 
possam sindicalizar eficientemente pelo critério de especificidade 
de categoria, é-lhes permitido sindicalizar-se pelo critério de 
categorias similares ou conexas, entendendo-se como tais as que 



 

se acham compreendidas nos limites de cada grupo constante do 
Quadro de Atividades e Profissões.” 

 
25. Isto posto, ainda que a Lei 13.467/2017 preveja que os 
instrumentos coletivos passam a ter prevalência sobre o disposto na legislação, seja na 
forma de acordo ou convenção coletiva, tais instrumentos precisam ter legitimidade para 
respectiva aplicação na relação entre empregado-empregador. Não se pode buscar amparo 
sindical a esmo, como o que ocorreu no presente caso. 
 
26. E, como não há norma coletiva que viabilize, com amparo legal, 
a proposta apresentada pela Nuctech, a mesma não poderia contemplar: 
 
1) Redução do piso salarial da categoria especial; 
2) Jornada 12x36 para atendimento de turno ininterrupto de 

trabalho. 
 
27. No entanto, o que se extrai da proposta apresentada pela Nuctech 
é que o Operador de Equipamento não perceberá o piso estabelecido à sua categoria 
(apesar de o Edital exigir que tal posto seja ocupado por um técnico em radiologia), 
prevendo em sua respectiva planilha o salário mensal de R$ 1.900,00 (hum mil e 
novecentos reais), quando, em verdade, este deveria ser de, no mínimo, R$ 2.078,00 
(dois mil e setenta e oito reais). 
 
28. Neste sentido, não se pode perder de vista a determinação 
constitucional pelo respeito ao piso estabelecido para determinadas profissões, prevista 
no art. 7º, V, da Carta Magna, imposição que, no presente caso, foi completamente 
ignorada pela então arrematante Nuctech. 
 
29. Em realidade, o técnico em radiologia possui um piso mínimo 
estabelecido por legislação federal, como garantia concedida à categoria. 
 
30. E, uma vez mais: eventual redução, ainda que proporcional à 
jornada, apenas seria lícita com a anuência do sindicato da categoria. No entanto, não 
houve qualquer convenção ou acordo coletivo juntado ou colacionado à documentação 
apresentada com o condão de corroborar a prática que pretende a Nuctech implementar. 
 
31. Diante do exposto, reitera-se, categórica e embasadamente, que a 
Nuctech apresentou proposta de preço com previsões ilegais, discrepante então das 
exigências editalícias ao deixar de observar os ditames específicos para o cargo de 
Operador de Equipamento como determinado pelo Edital, ignorando o piso salarial legal 
dos profissionais que exercem a atividade de técnico em radiologia, descumprindo ainda, 



 

consequentemente, a Constituição da República Federativa do Brasil, no que tange ao 
respeito ao piso salarial de categorias específicas.  
 
32. Quanto à jornada prevista de 12x36 – a qual a Nuctech pretende 
utilizar na operação do equipamento, o que aqui se questiona não é a jornada em si, mas 
a sua utilização para atendimento de turno ininterrupto de revezamento. 
 
33. Neste sentido, destaca-se que o Edital é claro ao prever que o 
serviço deverá ser prestado initerruptamente, conforme excerto abaixo extraído do 
mesmo ato convocatório: 
 

“20.24. O pessoal locado será pago por posto visto que o 
procedimento de inspeção das cargas deverá ser realizado de 
forma ininterrupta, 24 (vinte quatro) horas por dia, inclusive 
domingos e feriados, conforme exigência da Receita Federal do 
Brasil.” (G.N.) 

 
34. Turno ininterrupto de revezamento é um modelo de trabalho que 
permite que o estabelecimento funcione em tempo integral, sem pausas. Ao invés de uma 
jornada fixa, as equipes cumprem horários que variam entre os períodos da manhã, tarde 
e noite, de modo que a operação esteja sempre ativa, como se denota do caso ora em tela. 
 
35. O procedimento de inspeção de cargas deverá ser realizado de 
forma ininterrupta, 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive domingos e feriados. Ou 
seja: não há pausa. 
 
36. E tanto a CLT, quanto a Constituição Federal, estabelecem regras 
para aplicação desse modelo, as quais não foram alteradas com a nova legislação 
trabalhista.  
 
37. Segundo o art. 7º, inciso XIV, da CRFB/88, a jornada diária em 
turnos ininterruptos deve ser de no máximo 6 horas, totalizando 36 horas semanais 
e as horas extras são permitidas apenas se houver previsão em instrumento coletivo, com 
limite de duas por dia. 
 
38. Está claro que não se trata de acordar a realização de jornada 
12x36, mas de utilizar tal modelo para o atendimento de turno ininterrupto de trabalho. 
 
39. As empresas que trabalhem em turnos ininterruptos de 
revezamento deverão obedecer jornada de 6 (seis) horas diárias, salvo negociação 



 

coletiva (a qual inexiste no presente caso), conforme estabelece o art. 7º, inciso XIV, 
CF/88. 
 
40. A redução da jornada de trabalho para 06 (seis) horas diárias faz-
se necessária pelo motivo de que o empregado, em turnos de revezamento, uma semana 
ou quinzena, trabalha durante o turno diurno e, em outra, alterna para o turno noturno. 
 
41. Nesta situação há o desgaste na saúde física e mental do 
empregado, sendo que o seu relógio biológico fica alterado, ou seja, algumas vezes dorme 
durante o dia e outras à noite. 
 
42. Este tipo de jornada dependerá da ocorrência concomitante de 
vários fatores: 
 

a) existência de turnos: isso significa que a empresa mantém uma 
ordem ou alteração dos horários de trabalho prestado em 
revezamento; 

 
b) que os turnos sejam em revezamento: isso quer dizer que o 
empregado, ou turmas de empregados, trabalha alternadamente 
para que se possibilite, em face da interrupção do trabalho, o 
descanso de outro empregado ou turma; 

 
c) que o revezamento seja ininterrupto, isto é, não sofra solução 
de continuidade no período de 24 (vinte e quatro) horas, 
independentemente de haver ou não trabalho aos domingos. 

 
43. No presente caso, observa-se a ocorrência de todos os requisitos 
para a caracterização do turno ininterrupto pela a equipe que irá prestar o serviço que se 
pretende contratar. 
 
44. Todavia, é permitida, mediante negociação coletiva, a 
prorrogação da jornada de 6 (seis) horas. Contudo, não há neste momento instrumento 
coletivo apto a validar o modelo que a Nuctech pretende implementar. 
 
45. Diante do exposto, coloca-se: 
 

a) Turnos ininterruptos de revezamento não podem ser atendidos 
pelo regime de jornada 12x36, salvo se previsto em 
instrumento coletivo firmado; 

b) Caso os empregados laborem em período superior a 06 horas 
por turno e 36 horas semanais neste contexto, faz-se 



 

imprescindível tal autorização mediante convenção ou acordo 
coletivo. 

 
46. E, diante de tantas ilegalidades, ficaria a própria Administração 
exposta a Reclamatórias Trabalhistas e Inquéritos Civis Públicos, respondendo 
subsidiariamente como tomadora dos serviços. 
 
47. Por fim, não caberá à Nuctech a proposição de custeio do ônus 
resultante das irregularidades apostas para sua correção futura, com a manutenção do 
valor então proposto, visto que tais tipos de vícios na proposta não podem ser 
posteriormente sanados, sob pena de afronta ao princípio da vinculação ao edital, bem 
como ao princípio da isonomia entre os licitantes.  
 

IV.2 – DO DESATENDIMENTO PELA NUCTECH DO SUBITEM “13.3.1”, DO TERMO DE 
REFERÊNCIA  

 
1.   Com base na legislação pertinente, realizou esta I. Pregoeira 
diligência, com o intuito de assegurar a legalidade dos atestados apresentados, requerendo 
demonstração de que os atestados de capacidade técnica apresentados teriam lastro, 
através de apresentação de cópia dos contratos. 
 
2.   Considerando os 05 (cinco) atestados apresentados, foram 
apresentados apenas 03 (três) contratos. Omitiu-se a Nuctech quanto a eventuais aditivos 
de prazo, os quais obrigatoriamente passariam a integrar o contrato originário, com a 
mesma força vinculativa. 
 
3.   Diante do exposto, as alegações inicialmente trazidas por esta 
Recorrente em fase recursal ficaram prejudicadas, pois não foi possível confirmar se os 
atestados emitidos pela Elog Uruguaiana e Elog Foz do Iguaçu diziam respeito a contratos 
com vigência superior a 12 (doze) meses.   
 
4.   Neste sentido, prevê o Termo de Referência, em seu subitem 
“13.3.1”, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”: 

 
“13.3.1. Visando o cumprimento do prazo de execução, a 
qualidade e a segurança do objeto desta contratação em sua 
totalidade, a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA da licitante deverá ser 
comprovada mediante:   
 
I –Atestado(s) de Capacidade Técnica, firmado(s) por Pessoas 
Jurídicas de Direito Público ou Privado, para os quais a licitante 
tenha prestado ou esteja prestando serviços pertinentes e 
compatíveis em características, quantidades e prazos com o 
objeto deste Termo de Referência, sendo admitido o somatório de 
Atestados.  
 



 

a) Considera-se compatível(is) o(s) Atestado(s) de Capacidade 
Técnica-Operacional que comprove(m) que a licitante executou 
ou está executando o serviço de operação de equipamento de 
scanner para inspeção de veículos de carga, pelo prazo mínimo 
de 01 (um) ano;   
 
b) Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão 
do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de 
sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo 
inferior.  
 
c) Para a comprovação da experiência mínima de 01 (um) ano, 
será aceito o somatório de atestados de períodos diferentes.” 
(G.N.) 

 
5.   Conclui-se que os atestados apresentados, além de se referirem a 
serviços pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto 
ora licitado, deverão: i) ter prazo mínimo de um ano ou, se inferior a tal período, ii) 
corresponder a contratos com prazos de vigência inferiores a um ano e emitidos após a 
conclusão do contrato.  
 
6.   Por fim, destaca-se que poderá haver o somatório de atestados, 
desde que os mesmos atendam aos requisitos acima descritos e não se refiram ao mesmo 
período de realização de serviços.  
 
7.   Todavia, o que se depreende é que nenhum dos atestados 
apresentados pela empresa NUCTECH atende de forma integral os parâmetros 
previstos em edital. 
 
8.   Conforme análise, tem-se que o 1º atestado (APM Terminais) se 
refere a serviços de operação assistida. Portanto, não pode ser contabilizado para a 
finalidade do presente edital, devendo ser excluído do somatório.  
 
9.   O 2º atestado (Elog Foz) não foi emitido ao fim da contratação e 
sequer cobre o prazo de um ano. Então, de acordo com a alínea “b”, do inciso “I”, do 
subitem “13.3.1” também deve ser descartado para fins de contabilização de experiência 
da Nuctech. 
 
10.   O 3º atestado (Elog Foz) cobre apenas 11 meses e 17 dias e, apesar 
de ter sido emitido na data aposta no mesmo atestado como coincidente com o término 
da prestação dos serviços, não há evidências de que o respectivo contrato não tenha sido 
renovado. Por isso, neste ponto, requereu-se inicialmente diligência, a qual, apesar de 
realizada, não foi capaz de elucidar o aqui exposto. 
 



 

11.   O 4º atestado (Elog Uruguaiana) não foi emitido nem ao fim da 
contratação e sequer cobre o prazo de um ano. Assim, segundo a mesma alínea “b”, 
também está descartado do somatório para fins de contabilização de experiência. 
 
12.   O 5º e último atestado (Elog Uruguaiana) cobre apenas 11 meses e 
17 dias e, apesar de ter sido emitido na data aposta no mesmo atestado como coincidente 
com o término da prestação dos serviços, não há evidências de que o respectivo contrato 
não tenha sido renovado. Por isso, neste ponto, requereu-se inicialmente diligência, a 
qual, apesar de realizada, não foi capaz de elucidar o aqui exposto. 
  
                                        
13.   Todavia, ainda que se considere os atestados emitidos pela Elog 
Uruguaiana e Elog Foz do Iguaçu, cujo período total é de 11meses e 17 dias cada um, os 
mesmos não poderiam ser somados para fins de comprovação de experiência técnica, 
tendo em vista que dizem respeito a exatamente o mesmo período. 
 
14.   Assim, por impeditivo constante da alínea “c”, do item “13.3.1”, 
do Termo de Referência, os períodos de cobertura dos dois atestados em comento não 
poderiam ser somados, de modo que a experiência mínima de um ano, por qualquer 
ângulo que se avalie, não foi comprovada. 
  
15.   Diante de todo o exposto, requer a Recorrente a inabilitação da 
Nuctech, por claro desatendimento do Edital.  

 
V - DOS PEDIDOS. 

 
1. Por tudo isso, e pelo que mais dos autos consta, a ora Recorrente 
pleiteia pelo acolhimento do presente PEDIDO, devendo V. Sa. se dignar a: 
 
a) receber o presente Recurso no seu duplo efeito: devolutivo e suspensivo; 
  
b) acolher as presentes razões, para o fito de desclassificar a Nuctech em razão das 
ilegalidades constantes de sua proposta e documentação de habilitação, como já concluído 
pelas Diretorias da Presidência e Executiva, bem como fartamente exposto na presente 
peça; 
 
c) caso entenda por negar razões ao presente recurso, o que se admite apenas por 
argumentar, fazê-lo subir, devidamente informado, à consideração da Autoridade 
Superior, que proferirá decisão definitiva, na forma da lei e do Edital. 
  

Pede Deferimento. 
 Lagoa Santa, 07 de agosto de 2020. 
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