
 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 

 
RESPOSTA ÀO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
PROAD 3596/2021 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2021 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção 
preventiva e corretiva de instalações prediais, elétricas, rede estabilizada, grupos geradores, 
subestações, sistemas de combate a incêndio, pára-raios, instalações hidrossanitárias, limpeza de 
calhas pluviais, serviços eventuais e fornecimento de materiais de reposição nos prédios deste 
TRT, Fórum Autran Nunes, Fórum do Cariri e Varas do Trabalho do interior do Estado. 
 
 
FUNDAMENTAÇÃO: 
 
DECRETO nº 10.024/2019 
 
“Art. 23. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao 
pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio 
eletrônico, na forma do edital.  
 
§ 1º O pregoeiro responderá 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. 
 
§ 2º As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração.” 
 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS Nº 01/2022 - Ref. ao Pregão 40/2021 
 
 
REQUERENTE: CONSULTORIA EM LICITAÇÕES (via e-mail, em 04/05/2022). 
 
DATA DA ABERTURA DO CERTAME: 09/05/2022 
 
 
TEMPESTIVIDADE: Pedido tempestivo, observados os 3 (três) dias anteriores à data da abertura 
do certame nos termos do item 21.5, do edital. 
 
 
Pergunta 1: “Considerando o princípio da unicidade sindical previsto no artigo 8º inciso II da 
CR/88 e artigos 516 e 581 da CLT. E ainda, considerando os acórdãos 369/2012 e 2101/2020, 
ambos do TCU, em que se estabelece que cabe à Administração Pública somente fiscalizar se a 
CCT adota pela empresa está sendo cumprida, pergunta-se: Será obrigatório a adoção de algum 
sindicato determinado, ou as licitantes poderão utilizar aquela que mais se assemelha a sua 
atividade preponderante (conforme preconiza os Acórdãos 2601/2020 e 719/2018 do TCU)?” 
 



Pergunta 2: “Considerando a diferença entre as datas de início dos serviços (Fórum Cariri, Iguatu, 
TRT Aldeota e Fórum, Interior e Fórum Sobral), pergunta-se: Entendemos que as licitantes devem 
considerar na proposta o universo de 12 meses (e não fracionado por datas), sendo que, somente 
serão faturados, a partir do início da execução. Nosso entendimento está correto?” 
 
Pergunta 3: “Considerando a exigência do item 3.4.8, e ainda, considerando se tratar de um 
Tribunal Regional do Trabalho, pergunta-se: Será necessário o pagamento de adicional de 
sobreaviso a algum funcionário considerando este plantão?”  
 
Pergunta 4: “O item 3.5.7 do Termo de Referência diz que a Contratante pagará à Contratada 
para os serviços eventuais no interior o referente ao deslocamento e o número de dias 
trabalhados. Sendo assim, pergunta-se: 
 
04.1: E a alimentação, de quem é a responsabilidade de pagamento? 
 
04.2: E a hospedagem, de quem é a responsabilidade de pagamento?” 
 
Pergunta 5: “Entendemos que nos itens fornecidos por Ressarcimento, conforme previsão do 
item 3.6.3.13 do TR, não haverá incidência de BDI, porque os preços unitários dos materiais do 
Anexo ix já estão com o BDI. Correto? (Em caso negativo, gentileza justificar o motivo da não 
incidência de BDI)” 
 
Pergunta 6: “O local destinado pela Contratante para guarda de materiais, ferramentas, EPIs e 
utensílios também conta com armários ou estes deverão ser disponibilizados pela Contratada?” 
 
Pergunta 7: “Qual equipe vai executar os serviços nas “Galerias de drenagem” descritos no 
Anexo I? (Permanente ou especializadas?)” 
 
Pergunta 8: “Qual equipe vai executar os serviços de “teste hidrostático nas mangueiras de 
incêndio” descritos no Anexo I? (Permanente ou especializadas?)” 
 
Pergunta 9: “Qual equipe vai executar os serviços de limpeza de caixas d’água e esgoto 
descritos no Anexo I? (Permanente ou especializadas?)” 
 
Pergunta 10: “Quanto ao anexo IX, pergunta-se: 
 
10.1: O item “A” informa que os valores das planilhas de ferramentas e materiais de consumo 
podem ser alterados. Pergunta-se: Podem ser alterados para mais e / ou para menos, desde que 
respeitado o valor global da contratação? 
 
10.2: O item “B” informa que os valores das planilhas de postos de profissionais podem ser 
alterados. Pergunta-se: Podem ser alterados para mais e / ou para menos, desde que respeitado 
o valor global da contratação? 
 
10.3: O item “C” informa que os valores das planilhas de manutenção preventiva e corretiva no 
interior do estado podem ser alterados. Pergunta-se: Podem ser alterados para mais e / ou para 
menos, desde que respeitado o valor global da contratação? 
 
10.4: O item “D” informa que os valores das planilhas de serviços eventuais podem ser alterados. 
Pergunta-se: Podem ser alterados para mais e / ou para menos, desde que respeitado o valor 
global da contratação? 
 
10.5: O item “E” informa que os valores das planilhas de materiais podem ser alterados. Pergunta-
se: Podem ser alterados para mais e / ou para menos, desde que respeitado o valor global da 
contratação? 



10.6: O item “F” informa que os valores referentes a Supervisão Técnica, Reparos e Fórum Cariri 
podem ser alterados. Pergunta-se: Podem ser alterados para mais e / ou para menos, desde que 
respeitado o valor global da contratação?” 
 
RESPOSTA: Os presentes questionamentos relativos ao edital do pregão n° 40/2021 já foram 
suscitados pela requerente em pedido de esclarecimentos anterior, respondidos à época, 
conforme documento em anexo, que mantemos, na íntegra, nesta ocasião.   
 
É o que temos a esclarecer. 
 
DIVULGAÇÃO: 
Resposta disponível em www.trt7.jus.br, por meio do 
 link:https://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4414:pregoes-
eletronicos-2021&catid=197&limitstart=1&Itemid=914 
 
 
Fortaleza, 05/05/2022 
 
Clara de Assis Silveira 
Pregoeira 
 
 
 
 


