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SEGUNDO ADENDO AO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019
PROCESSO LICITATÓRIO nº 194725/2019
A Secretaria Estadual de Assistência Social e Cidadania do Estado de Mato Grosso – SETASCMT, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, faz saber a todos, que se acha aberto o presente ADENDO
AO EDITAL do Pregão em epígrafe, conforme o que se segue:

1 – DAS ALTERAÇÕES DO EDITAL
1.1. Fica a 9. CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO, alterada:

DE:
9. CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO
PARA:
9. CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO, REAJUSTE E REPACTUAÇÃO CONTRATO

2

– DAS INCLUSÕES DO EDITAL

2.1 Ficam inclusas à cláusula 9. CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO, REAJUSTE E REPACTUAÇÃO DO
CONTRATO, da Minuta de Contrato, página 54 do Edital, as cláusulas abaixo descritas, referentes à
repactuação contratual:
9. 3. Será admitida a repactuação dos preços dos serviços contratados, desde que seja observado o
interregno mínimo de um ano.
9.4. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir da data do
orçamento a que a proposta final (*) se referir, sendo certo que se considera como data do
orçamento aquela do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente vigente à
época da apresentação da proposta.
9.5. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato
gerador que deu ensejo à última repactuação.
9.6. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-bases diferenciadas,
a repactuação deverá ser dividida em tantas quanto forem os acordos, dissídios ou convenções
coletivas das categorias envolvidas na contratação.
9.7. A CONTRATADA poderá exercer, perante a CONTRATANTE, seu direito à repactuação, da data do
registro da convenção ou acordo coletivo que fixar o novo salário normativo da categoria
profissional até a data da prorrogação contratual subsequente, sendo que, se não o fizer de forma
tempestiva, e, por via de consequência, prorrogar o Contrato sem pleitear a respectiva
repactuação, ocorrerá a preclusão de seu direito de repactuar, conforme Acórdão nº 1.828/2008
– TCU/Plenário e IN SLTI/MPOG n.° 02/2008.
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9.8. As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência do
contrato, também serão objeto de preclusão com o encerramento do contrato.
9.9. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de
demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e
formação de preços e do novo acordo convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a
repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação.
9.10. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial,
exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa,
acordo coletivo ou convenção coletiva, o que deverá ser comprovado com a cópia do documento
legal que lhe deu ensejo.
9.11. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela
CONTRATADA.
9.12. O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de
quaisquer das hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

2 – DOS DEMAIS ASSUNTOS
Todos os demais assuntos inerentes ao Edital original, não mencionados neste ADENDO, seguem o
disposto no Edital.

Cuiabá, 11 de julho de 2019

Marcos Alexandre Pereira Stocco
Pregoeiro Oficial – SETAS
(original assinado nos autos)

