
De : setorcompras@pmtresdemaio.com.br

Assunto : Re: Pedido de esclarecimento - Concorrência 01/2021

Para : administracao <administracao@tresdemaio.rs.gov.br>, rospidecontabilidade@hotmail.com

Zimbra administracao@tresdemaio.rs.gov.br

Re: Pedido de esclarecimento - Concorrência 01/2021

seg, 27 de set de 2021 16:51

Boa tarde, segue resposta:

As empresas que não possuem empregados, a comprovação do item 2.7.4, alínea "C.1", se dá mediante a entrega da GFIP,
"sem movimento", e a alínea "C.2", caso não tenha CAGED ou e-Social (em substituição ao CAGED), a comprovação se dará,
mediante declaração formal, assinada pelo representante legal da empresa, declarando de que não está obrigada por lei, da na
apresentação do CAGED ou e-Social, em razão de não possuir empregados na empresa.

Daiana Perin
Coordenadora de Compras
Prefeitura Municipal de Três de Maio
(55) 3535-1122
Ramal Interno 222

De: "administracao" <administracao@tresdemaio.rs.gov.br>
Para: "setorcompras" <setorcompras@pmtresdemaio.com.br>, "setorcompras" <setorcompras@tresdemaio.rs.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 27 de setembro de 2021 16:35:39
Assunto: Fwd: Pedido de esclarecimento - Concorrência 01/2021

De: "escritorio rospide" <rospidecontabilidade@hotmail.com>
Para: administracao@tresdemaio.rs.gov.br
Enviadas: Terça-feira, 21 de setembro de 2021 10:33:29
Assunto: Pedido de esclarecimento - Concorrência 01/2021

Bom dia,

Prezado, solicito esclarecimentos quanto ao item 2.7.4, alínea "c" e "c.1" e "c.2", na obrigatoriedade de possuir capital social
compa�vel com o número de empregados, bem como a obrigatoriedade de apresentar GFIP e CAGED.
Inicialmente, ques�ono quanto a comprovação com relação do capital social,  uma vez que o edital cobra seja atendido previsão do art. 4º-B
da Lei de Terceirizações (cuja aplicabilidade para a ADM Pública direta é ques�onada juridicamente (PL.4330/04), seria plausível que a
empresa comprovasse possuir capital social apenas respeitando o citado ar�go, cuja prova se dá através do capital social informado no
contrato social, e não obrigando a empresa a comprovar possuir o citado capital mediante a apresentação de GFIP e CADED.
Primeiro, porque não é razoável exigir que a empresa para concorrer a licitação, já tenha que ter o número de funcionários registrados na
empresa, afinal, porque razão o empresário contrataria vários funcionários apenas para concorrer, e se caso depois não tenha a proposta
vencedora, deverá fazer a rescisão de todos?Assim, no caso em tela, o empresário possui capital social que respeita os ditames do art. 4º-B da
referida Lei, entretanto não possui até o momento funcionários registrados, cujo fará caso tenha a proposta vencedora. Assim, no caso é tela,
não é possível a comprovação mediante GFIP, visto que a empresa apenas entregou a GFIP sem informação (GFIP nega�va) quando da
abertura da empresa. Segundo, no tocante ao CAGED, local onde consta a relação de empregados, observa-se que desde o advento do E-
Social, o envio CAGED não é mais obrigatório para setor privado, subs�tuido pelo E-Social, porém como já dito, não havendo funcionários
registrados não há como enviar E-Social. Ademais, observo quanto ao Acórdão 2.746/15 do TCU, expressa que a ADM não pode exigir
previamente a relação de empregados, cons�tuindo intervenção indevida na gestão da contratada, afrontando o princípio da eficiência e
impessoalidade, haja vista que a exigência de apresentação prévia de lista de empregados (informação que consta na GFIP, CAGED (E-Social)
pela futura contratada pode dar ensejo a favorecimentos e decisões eivadas de subje�vismo, prejudiciais à escolha da melhor proposta.
Assim, o interesse público envolvido nas contratações/licitações celebradas pela ADM Pública jus�fica a existência de prerroga�vas, porém
não autoriza a ADM pública exigir dos licitantes a apresentação da relação de empregados que atuarão na execução do serviço, sob pena de
configurar ingerência indevida.
 Destaco ainda a previsão da nova lei de Licitações, cujo prevê apenas comprovação de capital social mínimo de 10% sobre o valor do
contrato, e a comprovação é possível no presente caso.
Sendo assim, ques�ono, comprovando a empresa possuir capital social  de acordo com a exigência do ar�go 4º-B, como se dá a
comprovação com relação aos c.1 e c.2? visto que, conforme acima mencionado, o empresa concorrente ainda não possui
funcionários registrados, porém possui o capital social exigido e fará a contratação caso tenha a proposta vencedora, momento que então terá
informações na GFIP e CAGED/E-SOCIAL.

Atenciosamente,

Simone Casagrande
ROSPIDE CONTABILIDADE
(55) 3535-1368
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