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CONSULTA N. /2014 

CONSULENTE: Omissis 

EMENTA: Contratos de terceirização. Fixação dos salários das categorias acima do piso mínimo 
fixado na Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho. Prorrogação. Pesquisa de preços. 
Desnecessidade. Aplicação da IN 06/2013. 

1. Consulta: 

Participante do Curso Como Pesquisar Preços e Negociar com Fornecedores e 
Prestadores de Serviços na Administração Pública, formula o seguinte questionamento: 

“Prezado Professor, 
Foi falado no curso que, no caso de prorrogação de contratos para prestação de serviços de natureza 
continuada, a pesquisa de preços é dispensada. Porém a Procuradoria entende de outra forma, 
conforme trecho a seguir. 
‘20. Em verdade, o Acórdão TCU – Legado – 1.214/2013 aborda questão de presunção da vantajosidade 
econômica para a prorrogação dos contratos de serviço continuada, com dispensa de realização de 
pesquisa de mercado, quando houver aplicação de reajustes considerando a base fixada em convenção, 
acordo coletivo de trabalho ou em decorrência da lei. 
21. Ocorre que, no caso em concreto, tem-se como base salários pré-fixados superiores àqueles 
constantes na Convenção Coletiva de Trabalho, tendo sido realizado, à época da contratação, pesquisa 
através do comparativo do valor dos salários fixados por outros órgãos da Administração Pública 
Federal, de modo que a base do valor do posto de serviço da ANAC não necessariamente terá os 
mesmos parâmetros da base dos postos dada pela convenção ou acordo coletivo de trabalho. Assim, 
não há como dispensar a pesquisa de preço para fins de comprovação da vantajosidade, mesmo 
considerando a nova redação da IN º 02/2008.’ 
O senhor acha que a argumentação acima procede?” 

2. Parecer: 

Em que pese ser razoável, sob o ângulo argumentativo, a análise da douta 
Procuradoria, a meu particular aviso, não está inteiramente correta. Senão vejamos. 

É correta a assertiva no sentido de que, ao tempo da primeira contratação, o valor 
estimado do contrato teve por base de precificação o mercado da mão de obra relativa à 
atividade a ser contratada, para, ao final, fixar-se os salários das categorias, não se vinculando, 
à época, ao piso mínimo fixado para o respectivo sindicato patronal. 



 

 

O digno parecerista parte da premissa segundo a qual, a partir daí, sempre que 
houver necessidade de prorrogação, necessária será nova pesquisa de mercado (de trabalho) a 
fim de verifica-se se o valor do contrato permanece vantajoso. Com todas as vênias, preciso 
discordar. 

A uma, porquanto a regra criada pela IN 06/2013 não cuida de contratos vinculados 
aos pisos mínimos das categorias, mas sim ao acordo ou convenção coletiva de trabalho: 

"Art. 30-A, § 2º A vantajosidade econômica para prorrogação dos contratos de serviços 
continuados estará assegurada, sendo dispensada a realização de pesquisa de mercado, quando o 
contrato contiver previsões de que: 
I - os reajustes dos itens envolvendo a folha de salários serão efetuados com base em convenção, 
acordo coletivo ou em decorrência de lei;" 

Pois bem, o acordo ou convenção coletiva de trabalho cuida não só de fixar o valor 
do piso mínimo da categoria, como também, e principalmente, do reajuste salarial de todos os 
empregados a ela vinculados. Logo, mesmo não percebendo o piso mínimo, o empregado cuja 
empresa esteja vinculada a um acordo ou convenção coletiva fará jus ao percentual nele 
determinado. Em outro dizer, a empresa, mesmo pagando salários superiores ao piso mínimo, 
permanece obrigada a conceder o reajuste salarial determinado no acordo ou convenção 
coletiva. A título de ilustração, veja-se a redação das Cláusulas 1a. e 2a. da CCT 2013/2014 da 
FENABAN, que trata do reajuste salarial (disponível 
em http://www.spbancarios.com.br/Uploads/PDFS/568_fenaban_cct_2013_2014.pdf):  

"Cláusula 1ª - Reajuste de 8% (oito por cento) a partir de 1o. de setembro de 2013, em cada Banco, 
sendo compensáveis todas as antecipações concedidas no período de setembro/2012 a agosto/2013, 
exceto os aumentos reais e os decorrentes de promoção, transferência, equiparação salarial e término 
de aprendizagem. Este percentual abrange o período de 1.09.2012 a 31;08.2013." 
"Cláusula 2ª - Durante a vigência desta Convenção, para jornada de 6 (seis) horas, nenhum bancário 
poderá ser admitido com salário inferior aos seguintes valores: 
a)omissis 
b)omissis 
c)omissis" 

Como visto, a CCT ditou a política salarial para a categoria a que se refere, nela 
incluindo qualquer empregado a ela vinculado, mesmo os que ganham acima do piso mínimo. 

A duas, porque o instituto do reajustamento é o meio idôneo para reequilibrar as 
cláusulas econômico-financeiras do contrato, quando o desequilíbrio é causado por forças 
ordinárias. Logo, o reajuste salarial determinado pelo acordo ou convenção não significa 
majoração da remuneração (muito embora haja um aumento nominal de valores), mas sim, o 
mesmo nível de remuneração inicialmente pactuado no contrato. Portanto, permanece válida 
a presunção de maior vantagem na prorrogação, visto que os valores reajustados significam a 
mesma vantagem auferida um ano antes, quando da assinatura do ajuste. 

Poder-se-ia argumentar que sempre será possível redução de custos de um contrato 
com emprego de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, a partir do pagamento de 
salários mais baixos aos empregados da categoria, reduzindo-os até o piso mínimo. O que 
exigiria nova licitação. A despeito de, no campo prático, ser verdade tal afirmação, a mesma 
carrega vício de origem que a torna frágil.  

É cediço que nos contratos em que praticamente a única ferramenta de execução do 
ajustado é a ferramenta humana, a fixação dos salários é a forma adequada de a 
Administração contratante garantir o nível de qualidade e desempenho aceitáveis (cf. TCU, Ac. 
614/2008-Plenário; Ac. 1024/2008-Plenário; Ac. 421/2007-Plenário). Assim, revisitar o 
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mercado de trabalho para fins de prorrogação significaria, em última medida, admitir dois 
possíveis resultados, ambos, absurdos: a) redução dos salários pagos aos empregados 
terceirizados (o que é vedado por garantia constitucional) ou, b) redução do nível de qualidade 
e desempenho dos serviços. Quanto ao primeiro resultado, penso ser absolutamente 
dispensável discorrer, dada sua obviedade. Quanto ao segundo, reputando ainda haver, aqui e 
ali, algum desencontro de desentendimento, cabe alguns apontamentos. 

Ora, é igualmente sabido que proposta mais vantajosa não é a proposta "mais 
baratinha", mas sim, aquela que corresponde à expectativa da Administração em grau de 
desempenho e qualidade e, dentre estas, nas licitações de menor preço, como é a hipótese, a 
de menor valor. Aliás, sob esse conceito aplicado aos contratos de terceirização de serviços, 
veja-se o esclarecedor e brilhante foi o voto revisão no Acórdão 1.584/2010, do qual extraímos 
os seguintes excertos, verbis: 

(...)16. Não acredito que o princípio da vantajosidade deva prevalecer a qualquer custo. A terceirização 
de mão-de-obra no setor público, quando legalmente permitida, não pode ser motivo de aviltamento do 
trabalhador, com o pagamento de salários indignos. A utilização indireta da máquina pública para a 
exploração do trabalhador promete apenas ineficiência dos serviços prestados ou a contratação de 
pessoas sem a qualificação necessária. (...)30. No mesmo sentido, seguiu-se o Acórdão nº 290/2006-
TCU-Plenário, cujo voto condutor do Ministro Augusto Nardes foi assentado em argumentos que 
merecem alusão: ‘13. Há, contudo, outros pontos que devem ser considerados no presente julgamento, 
como aduzido pelo recorrente. Trata-se da questão da proposta mais vantajosa e a satisfação do 
interesse público. Reconheço que existe, sim, a possibilidade de aviltamento dos salários dos 
terceirizados e consequente perda de qualidade dos serviços, o que estaria em choque com satisfação 
do interesse público. Nesse aspecto, no caso de uma contratação tipo menor preço, em que as 
empresas mantivessem os profissionais pagando-lhes apenas o piso da categoria, entendo que não seria 
razoável considerar, apenas como vantagem a ser obtida pela Administração, o menor preço. Livres de 
patamares salariais, os empregadores, de forma a maximizar seus lucros, ofertariam mão-de-obra com 
preços de serviços compostos por salários iguais ou muito próximos do piso das categorias profissionais, 
o que, per se, não garantiria o fornecimento de mão-de-obra com a qualificação pretendida pela 
Administração. Sob esse prisma, entendo que a qualidade e a eficiência dos serviços postos à disposição 
de órgãos públicos não pode ficar à mercê da política salarial das empresas contratadas. 14. Assim, 
proposta mais vantajosa não significa apenas preço mais baixo. Há que se considerar a tutela de outros 
valores jurídicos além do menor preço, como, por exemplo, o atendimento ao princípio da eficiência.’” 
(Voto do Ministro Revisor, Valmir Campelo. Relator Min. Raimundo Carreiro) 

Reduzir custos, admitindo pagar salários mais baixos, seria o mesmo que, mutatis 
mutandis, trocar um equipamento de excelente desempenho e durabilidade, por um cuja a 
qualidade seja risível e obrigue a Administração a todo momento, submetê-lo à manutenção. 
Se esta é a ideia, não posso concordar que há verdadeira vantagem na nova licitação. 

3. Conclusão: 

Diante do exposto, considero que a pesquisa de preços para fins de justificativa da 
prorrogação do ajuste é dispensável nos contratos de prestação de serviços continuados com 
emprego de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, sempre que os salários das 
categorias utilizadas no referido ajuste estiver vinculados a pactos laborais, 
independentemente de estarem os mesmos fixados com base nos pisos mínimos das 
categorias. 

É o parecer. 
 


