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PREGÃO N. PREGÃO N. PREGÃO N. PREGÃO N. 000066660000/201/201/201/2016666    
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QUESTIONAMENTO:QUESTIONAMENTO:QUESTIONAMENTO:QUESTIONAMENTO:    
    
PERSONA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, empresa brasileira de direito 
privado, inscrita no CNPJ MF sob nº.  94.438.033/0001-40, vem a presença de V.Sa., 
requerer o esclarecimento abaixo, decorrente de fato precípuo e relevante a 
elaboração de proposta à participação do referido certame por quaisquer outras 
licitantes, inclusive, sendo:  
  
- em contratos de terceirização de serviços, como é sabido a Administração Pública 
não expõe em referenciar a entidade de classe representativa dos trabalhadores 
terceirizados, sendo esta designação de característica exclusiva das proponentes. 
Ocorre que, a entidade representativa de nossos funcionários tem a sua data base no 
mês de Maio e até a presente data, não fechou negociação com o Sindicato Patronal, 
concernente a CCT 2016/2017. 
  
Atualmente e de forma oficial há somente a CCT 2015/2016, a qual será sucedida por 
outra tão logo as partes cheguem a um consenso, podendo inclusive ocorrer após a 
realização do pregão em epigrafe. 
  
Nosso questionamento:  
  
- caso alguma proponente adote a CCT 2015/2016, sendo vencedora do certame e 
logo em seguida, houver a publicação de nova Convenção Coletiva (2016/2017), esta 
poderá pleitear a revisão nos preços que originaram sua proposta? 
  
No aguardo de um posicionamento, agradecemos a compreensão. 
  
 
RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA: 
 
Prezado Senhor, 
 
Em atenção ao pedido de esclarecimento apresentado, referente ao edital do Pregão 
n. 060/2016, colacionam-se os seguintes dispositivos do edital: 
 
“17.1. O valor contratado poderáO valor contratado poderáO valor contratado poderáO valor contratado poderá    ser repactuadoser repactuadoser repactuadoser repactuado, visando sua adequação aos novos 
preços de mercado, observado o interregno mínimo de um anoo interregno mínimo de um anoo interregno mínimo de um anoo interregno mínimo de um ano e a demonstração 
analítica da variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente 
justificada. 
 
17.1.1. São fatos geradores que podem ensejar a repactuação: 
[...] 
b) acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente. 
 
17.2. No caso da primeira repactuação, o prazo mínimo de um anoo prazo mínimo de um anoo prazo mínimo de um anoo prazo mínimo de um ano a que se refere o 
subitem 17.1 conta-se a partir: 
[...] 
b) da datada datada datada data do acordo, convençãoconvençãoconvençãoconvenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente 
(subitem 17.1.1, alínea “b”) vigente à época da apresentação da propostavigente à época da apresentação da propostavigente à época da apresentação da propostavigente à época da apresentação da proposta, quando a 
variação dos custos for decorrente da mão de obra e estiver vinculada às datas-base 
destes instrumentos.” [grifou-se] 
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De acordo com os dispositivos mencionados, é possível a revisão questionada, desde 
que atendidos todos os requisitos previstos na legislação que rege o certame. 
 
Atenciosamente, 
 
Heloísa Helena Bastos Silva Lübke 
Pregoeira 


