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Pregão Dourados <pregao@dourados.ms.gov.br>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - Pregão Eletrônico nº 12/2020, Processo nº
82/2020
Veloso Construção e Serviço <veloso.construcao@hotmail.com> 13 de março de 2020 15:33
Para: Pregão Dourados <pregao@dourados.ms.gov.br>

Prezado Sr. Pregoeiro.

Vimos pela presente solicitar esclarecimentos a respeito do pregão e processo acima, conforme segue:

1. O Item 7.5.8. do TERMO DE REFERÊNCIA diz que a CONTRATADA deverá remunerar os funcionários
de acordo com salário e demais benefícios constantes na Convenção Coletiva de Trabalho do
Sindicato dos Empregados nas Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Mato Grosso do Sul
Nº MS000013/2019 de 15/01/2019, a qual abrange o período compreendido entre 01/01/2019 à
31/12/2019. Uma vez que já existe no site do MTE nova CONVENÇÃO COLETIVA registrada sob o Nº
MS000011/2020, para o período de 01/01/2020 à 31/12/2020, não seria correto a utilização dos
valores atuais?

2. Caso se mantenha a OBRIGATORIEDADE de se utilizar a Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato
dos Empregados nas Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Mato Grosso do Sul Nº
MS000013/2019 de 15/01/2019, a qual abrange o período compreendido entre 01/01/2019 à
31/12/2019, podemos considerar que o Contrato sofrerá reajustamento de preços logo no seu
primeiro mês de execução, para recompor as perdas em relação a Convenção para o período de
01/01/2020 à 31/12/2020?

3. Conforme consta na CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO DO CONTRATO, da
MINUTA DE CONTRATO, estamos entendendo que, para efeito de reajuste de preços, a data base do
contrato será o mês de apresentação da proposta. Está correto esse entendimento?

4. Caso a resposta à pergunta 3 acima seja negativa, qual será a data base do contrato?

5. Conforme disposto na CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO DO CONTRATO, da
MINUTA DE CONTRATO, para fins de reajuste deverá retratar a variação efetiva do custos de
produção, admitida a adoção de indices específicos ou setoriais que reflitam a variação dos insumos
utilizados. 
Objetivamente, quais serão os índices adotados para fins de reajustamento do Contrato, caso seja
necessário?

Sendo só para o momento, agradecemos vossa atenção no que se procura esclarecer, aguardando
uma resposta o mais breve possível.

Grato.


