
ri ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 

RESPOSTA À QUESTIONAMENTO DE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

PROCESSO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 

N° 252/2021/DL/PMD 

N° 01/2021  

LICITANTE INTERESSADA: 	EBF INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS 

BRASÍLIA-DF 

A Administração do Município de Dourados, já identificada nos autos em epígrafe, 

por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em atenção ao disposto no 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO à instrumento convocatório, apresentado pela 

empresa licitante interessada, supracitada, vem, por meio desta, apresentar 

RESPOSTA, o que o faz, na sequência dos questionamentos apresentados, como 

segue: 

ESCLARECIMENTO 01 - No presente questionamento deixamos de nos manifestar, por 
tratar-se de atribuições do Departamento de Licitações 

ESCLARECIMENTO 02- DISSÍDIO COLETIVO DA CATEGORIA 
Tendo em vista que as categorias laborais do certame terão dissídio coletivo em janeiro 
de 2022 questionamos. Será aceito uma repactuação antes de um ano de vigência 
contratual? 

RESPOSTA: 

Conforme expresso na Constituição Federal, em seu  art.  37, inc. XXI, é assegurada aos 
contratantes a manutenção das condições efetivas das propostas apresentadas no 
processo licitatório. Esse preceito constitucional contempla o principio do equilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos administrativos. 

Que reste claro que não estamos falando do reajuste anual previsto no item 182 
do Termo de Referência que deve ser solicitado formalmente pela Contrata 
dentro do prazo de até 30(trinta) dias do 12°(décimo segundo) mês. 
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Considerando que o presente processo diz respeito ao orçamento estimativo dos custos 
de mão de obra, que terá dedicação exclusiva na execução do contrato, e que a base 
para sua elaboração é a convenção coletiva de trabalho, 
Considerando que, quanto à proposta de preços a ser apresentada pelas licitantes, o 
Tribunal de Contas da União já deliberou que devem indicar expressamente, de forma 
clara e precisa, o sindicato, o acordo ou a sentença normativa que rege a categoria do 
profissional que executará o serviço, com base na classificação brasileira de ocupações 
(CB0) e que o instrumento convocatório deve conter essa exigência (Acórdão n° 
1.501/2018). 

Considerando que a repactuação de contratos de prestação de serviços com dedicação 
exclusiva de mão de obra, em razão de suas particularidades, deve ocorrer 
relativamente ao custo da mão de obra de modo autônomo e independente. 

Considerando que a Instrução Normativa n° 05/2017 da Seges/MP estabelece:  
Art.  54. [...] 
[...] 
§ 2° A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias, 
em respeito ao principio da anualidade do reajuste dos pregos da contratação, podendo 
ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua 
anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão 
de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço 

Tem-se que a repactuação referente à mão de obra poderá ser feita com base na 
variação efetiva do custo dela expressada nas convenções ou nos acordos coletivos de 
trabalho, sendo vedada por disposição normativa expressa a repactuação desse custo 
com base em  indices  gerais ou específicos previstos no contrato. 

Assim, diversamente do que ocorre no caso do reajuste em sentido estrito, que ocorre 
pela aplicação de índice de medição da variação inflacionária já previsto no contrato, a 
repactuação demanda prova efetiva da variação dos custos. Essa prova deve ser 
feita pela Contratada em requerimento especificamente destinado à repactuação. 
Sendo assim, sempre que a equação econômico-financeira do contrato for 
desequilibrada de modo significativo, deve haver sua recomposição pelos instrumentos 
de reajuste ou de revisão contratual, desde que devidamente comprovado. 

Aplicando-se o disposto na IN n° 05/2017,  art.  57, § 2°, a repactuação somente deve ser 
concedida mediante a comprovação pelo contratado do aumento dos custos, 
considerando-se: 
(a) os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração; 
(b) as particularidades do contrato em vigência; 
(c) a nova planilha com variação dos custos apresentada; e 
(d) indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referenda, tantas 
públicas ou outros equivalentes. 

Portanto, provada a variação efetiva dos custos da mão de obra, poderá ser concedida a / 
repactuação e modificado o valor do contrato. 
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ESCLARECIMENTO 03- ANO DA FROTA 
Os veículos e equipamentos solicitados no termo de referência deverão ter ano de 
fabricação mínimo ou será aceito qualquer ano de fabricação? 

RESPOSTA: 

Conforme expresso no Termo de Referência, nos itens 7.5.2 e 7.5.3, os veículos 

devem estar em perfeito estado de conservação e funcionamento, não sendo exigido 

que sejam novos ou até mesmo o ano de fabricação, devendo a futura Contratada 

presar pela execução plena dos serviços. Ainda, insta acrescentar que o Município se 

resguarda ao direito de, a qualquer momento, exigir troca de veiculo, equipamento, 

maquinário ou ferramental, desde que não atenda ás exigências dos serviços, senão 

vejamos: 

	

7.5.2. 	A licitante vencedora se comprometerá a manter em sua frota todos os veículos e 

maquinarios necessários para execução dos serviços, em boas condições de uso, e deverão 

apresentar-se em perfeito estado de funcionamento e conservação, evitando-se prejuízos 

continuidade dos serviços, à população e ao meio ambiente. 

	

7.5.3. 	A SEMSUR poderá, a qualquer momento, exigir troca de veiculo, equipamento, maquinario 

ou ferramental, desde que não atenda as exigências dos serviços. 

Por todo o acima exposto, considerado e justificado, entendemos estarem esclarecidos 

todos os questionamentos da licitante interessada. 

DOURADOS-MS, 14 de dezembro de 2021 

ROMUALD 	SALGADO  JUNIOR  
Secretétrio 	nicipal do Serviços Urbanos 



,c) 

Dourados 	 Departamento Financeiro SEMSUR <financeiro.semsur@dourados.ms.gov.br> 

Fwd:  PREGÃO 1/2021 - LIMPEZA VIAS PUBLICAS E  AREAS  VERDES - DOURADOS MS 

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

14 de dezembro de 2021 09:34 
Para: Departamento Financeiro SEMSUR <financeiro.semsur@dourados.ms.gov.br>, Engenharia Semsur 
<engenharia.semsur@dourados.ms.gov.br> 

Bom dia, 

Segue anexo o Pedido de Esclarecimento, de competência técnica, visando subsidiar decisão nos esclarecimentos n° 02 e 03. Ressaltamos 
que se deve respeitar aos prazos em conformidade ao §1°  do  art.  23 do Decreto Federal n° 10.024/2019.  

Art.  23. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, até três dias 
úteis anteriores a data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital. 

§ 10 0 pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de 
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

Sem mais, pedimos pronto atendimento. 
At.te, 
Comissão de Licitação.  

	Forwarded message 	 
De: Comercial EBF  <comerciaifebfweb,contbr>•/ 
Date: ter., 14 de dez. de 2021 as 10:20  
Subject:  PREGÃO 1/2021 - LIMPEZA VIAS PÚBLICAS E  AREAS  VERDES - DOURADOS MS 
To: Pregão Dourados <regaoZdourados.ms.gov.br> 

Prezada Comissão Permanente de Licitação, 

Parabenizamos a todos os envolvidos no Certame em questão pela confecção de um Edital e Termo de Referência, prevendo UMA 
JUSTIFICATIVA DE MODALIDADE, no caso pregão presencial, irrefutável. 0 item 3 do termo de referência deixou muito claro que a 
prefeitura de Dourados MS hoje busca uma empresa séria e comprometida com o serviço concorrido na fase de lance dispensando empresas, 
vulgarmente conhecidas, como "aventureiras" e este item nos fez querer participar do supramencionado certame. Parabéns! 

Com isso por meio deste e a fim de evitar um possível fracasso na licitação supracitada viemos solicitar a esta estimada comissão os seguintes 
esclarecimentos 

ESCLARECIMENTO 01- No item: 
4.24. Em decorrência do alto fluxo de procedimentos administrativos e visando agilidade nos trabalhos licitatórios. caso a(s) licitante(s) 
opte(m) por apresentar os documentos nas condições cidades no subitern anterior junto ao(a) pregoeiro(a) ou equipe de apoio do Pregão. 
sugerimos que seja feita no período das 08h (oito horas) As 13h (três horas), preferencialmente em horário não concomitante com a realização 
da sessão pública de abertura dos envelopes julgamento de certame. 

Como no item supramencionado diz que a conferência dos documentos deve ser preferencialmente em horário não concomitante com a 
realização da sessão pública e não diz que obrigatoriamente deva ser feita no período das o8h (oito horas) As 13h (três horas), 
preferencialmente em horário não concomitante com a realização da sessão pública. 

Questionamos tendo em vista que nossa empresa  tern  sede em outro estado podemos conferir nossos documentos com a comissão de licitação 
no dia do certame?;Ou se possível no dia 20/12/2021, um dia antes do certame. As 16:30, horário previsto  park  nossa chegada em Douraaff 

ESCLARECIMENTO 02- DISSÍDIO COLETIVO DA CATEGORIA 
Tendo em vista que as categorias laborais do certame terão dissídio coletivo em janeiro de 2022 questionamos.  Seri  aceito urna repactuação 
antes de uni ano de vigência contratual? 

ESCLARECIMENTO 03 - ANO DA FROTA 
Os veiculos e equipamentos solicitados no termo de referência deverão ter ano de fabricação mínimo ou será aceito qualquer ano de 
fabricação? 

Desde já muito obrigado e como consideração, seria muito bom se outras comissões de licitação disponibilizassem editais e anexos compatíveis  
cool  a I:valid/1de corno do PregEo ott2o21 da Prefeitura  tie  Dourados M5. 

at.te., 

Augusto Moreschi +55 (61) 3397-1321 I +55 (61) 99918-7576 
comercial@ebtweb.com.or 
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