
 
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. 
 
 
RESPOSTA: As respostas a estes questionamentos foram produzidos com o respaldo conjunto 
da área requisitante e da Coordenadoria Jurídica Administrativa 
 
Pergunta 1: ‘Na “Planilha Formação de Custo da Contratação” as licitantes poderão alterar os 
salários dos postos?’ 
 



RESPOSTA: Sim, porém deverão ser obedecidos os valores mínimos estabelecidos em 
convenção coletiva, desde que não altere o valor total da proposta ofertada na fase de lances. 
 
Pergunta 2: ‘Na “Planilha Formação de Custo da Contratação” as licitantes poderão alterar os 
benefícios dos postos?’ 
 
RESPOSTA: Deverão ser obedecidos os valores dos benefícios estabelecidos em convenção 
coletiva. 
 
Pergunta 3: “A Convenção Coletiva será de definição da Contratante?” 
 
RESPOSTA: O assunto foi objeto de análise da Coordenadoria Jurídica Administrativa no pedido 
de esclarecimento apresentado pela requerente, cujo PARECER TRT7.DG.CJA N° 095/2021, em 
síntese abaixo, corroboramos,: 
 

“7. Pelas reiteradas deliberações da e. Corte de Contas da União, entende-se 
possível que a Administração considere, para efeito de sua orçamentação, 
determinada Convenção Coletiva de Trabalho, a fim de elaborar a planilha na fase 
de planejamento do procedimento licitatório. No entanto, não poderá ser critério 
de desclassificação de licitante a eleição de CCT divergente da mencionada 
em Edital, tampouco se a empresa considerou CCT relacionada ao 
enquadramento sindical de sua atividade preponderante como elemento 
integrante de sua proposta.” (destaques originais) 

 
 
Pergunta 4: ‘Na “Planilha Formação de Custo da Contratação” não verificamos no MÓDULO 5 - 
INSUMOS DIVERSOS nenhuma alínea de EPI. De quem será o fornecimento destes itens?’ 
 
RESPOSTA: Esses valores estão contemplados no campo UNIFORME e serão de 
responsabilidade da Contratada. 
 
Pergunta 5: “Em relação ao espaço fornecido à Contratada para a alocação de sua equipe, 
perguntamos: 

a. Todo o mobiliário será de fornecimento da Contratada? Se sim, qual o quantitativo 
mínimo de mobiliários a ser fornecido (mesas, cadeiras, armários, etc.)? 

b. Todo os equipamentos de informática serão de fornecimento da Contratada? Se 
sim, qual a quantidade mínima de computadores e impressoras a serem 
fornecidos? 

c. A Contratada deverá fornecer algum software específico (AutoCAD, Revit, Office, 
etc.)? Se sim, qual software e quantas licenças deverão ser fornecidas? 

d. De quem será o fornecimento de linha telefônica com acesso externo? Caso seja 
da Contratada, em quais localidades e quantas linhas deverão ser fornecidas? 

e. De quem será o fornecimento de internet para acesso dos computadores utilizados 
pela equipe fixa? Caso seja da Contratada, em quais localidade e quantos pontos 
deverão ser fornecidas?” 

 
RESPOSTA:  

a) Não será exigido o fornecimento de mobiliário de escritório nas instalações do TRT; 
b) Não será exigido o fornecimento de equipamentos de informática nas instalações do TRT. 
c) Estes softwares não se aplicam aos postos de contratação. 
d) Não é obrigatório o fornecimento de linhas telefônicas fixas, entretanto a Contratada 

deverá providenciar os meios adequados para manter a comunicação contínua com seus 
funcionários. 

e) Não será exigido o fornecimento de internet para computadores, entretanto a Contratada 
deverá providenciar os meios adequados para manter a comunicação contínua com seus 
funcionários. 
 



 
Pergunta 6: “A Contratada deverá fornecer obrigatoriamente aparelhos smartphone/celulares 
para a equipe? Se sim, qual o quantitativo mínimo a ser fornecido? 
 
RESPOSTA: Não será exigido o fornecimento de smartphones para a equipe, entretanto a 
Contratada deverá providenciar os meios adequados para manter a comunicação contínua com 
seus funcionários. 
 
Pergunta 7: “Referente aos serviços de SUPERVISÃO TÉCNICA e SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS, o “Eletricista atendimento emergencial” atenderá apenas fora do horário 
comercial? Este atendimento deverá ser realizado pelo eletricista da equipe residente?” 
 
RESPOSTA: O Atendimento Emergencial está detalhado no item 3.4.8 do TR. A Contratada 
deverá dimensionar e indicar a equipe que fará o atendimento em obediência às legislações 
trabalhistas vigentes.  Em caso de serviços em Subestação deverá ser observado o estabelecido 
no item 3.4.3 do TR. 
 
Pergunta 8: “No valor do “SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO 
INTERIOR” já deverá estar incluso os custos com hospedagem e deslocamento?” 
 
RESPOSTA: Sim, conforme estabelecido no Termo de Referência. 
 
Pergunta 9: “Para os polos de equipes não permanentes (interior e Cariri), o atendimento deverá 
ser realizado por um profissional de eletricidade e um de manutenção predial. Deverá ser previsto 
adicional periculosidade para os dois profissionais ou apenas para o eletricista? 
 
RESPOSTA: Na referência de custos dos serviços realizados no Interior foi prevista 
periculosidade apenas para o Eletricista.  
 
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 
 
 
 
 


