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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

1)      Visando um melhor esclarecimento e clareza quanto a questão do pedido de reajuste 
feito pelas empresas após a homologação 
confirmar, objetivamente, qual o entendimento da Câmara de Contagem sobre esta questão.
Após a homologação, a empresa ganhadora poderá solicitar o reajuste, considerando 
o desequilíbrio econômico-
uma Repactuação, sendo possível somente após 12 meses, contados a partir da apresentação 
da proposta? 

  
RESPOSTA : Conforme legislação vigente , a repactuação do contrato só pode ser realizada 
após 12(doze) meses de vigência do mesmo e desde que haja fundamentos para tanto.

 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
1.        Quantos banheiros tem no local de prestação de 
 
 
RESPOSTA : Aproximadamente 12 (doze) banheiros , sendo 2 deles para uso do público.
 
 
2.     Qual quantidade aproximada de usuários nos referidos banheiros?
 
RESPOSTA: Quanto ao numero de pessoas que utilizam os banheiros de acesso ao 
trata – se de um numero que oscila muito, devido aos Eventos de Solenidade desta Casa 
Legislativa e Reuniões ordinárias e extraordinárias dos vereadores, portanto sugerimos que 
vossa senhoria realiza uma visita em loco para verificar.
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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 6 
 

Visando um melhor esclarecimento e clareza quanto a questão do pedido de reajuste 
feito pelas empresas após a homologação das CCT”s referentes a 2018, gostaríamos de 
confirmar, objetivamente, qual o entendimento da Câmara de Contagem sobre esta questão.
Após a homologação, a empresa ganhadora poderá solicitar o reajuste, considerando 

-financeiro inicial do Contrato, ou VSa. considera este pedido como 
Repactuação, sendo possível somente após 12 meses, contados a partir da apresentação 

: Conforme legislação vigente , a repactuação do contrato só pode ser realizada 
após 12(doze) meses de vigência do mesmo e desde que haja fundamentos para tanto.

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 7 
 

Quantos banheiros tem no local de prestação de serviços? 

Aproximadamente 12 (doze) banheiros , sendo 2 deles para uso do público.

Qual quantidade aproximada de usuários nos referidos banheiros?  

Quanto ao numero de pessoas que utilizam os banheiros de acesso ao 
se de um numero que oscila muito, devido aos Eventos de Solenidade desta Casa 

Legislativa e Reuniões ordinárias e extraordinárias dos vereadores, portanto sugerimos que 
vossa senhoria realiza uma visita em loco para verificar. 

Contagem, 02 de Fevereiro de 2018 
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CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM 
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Visando um melhor esclarecimento e clareza quanto a questão do pedido de reajuste 
das CCT”s referentes a 2018, gostaríamos de 

confirmar, objetivamente, qual o entendimento da Câmara de Contagem sobre esta questão. 
Após a homologação, a empresa ganhadora poderá solicitar o reajuste, considerando 

al do Contrato, ou VSa. considera este pedido como 
Repactuação, sendo possível somente após 12 meses, contados a partir da apresentação 

: Conforme legislação vigente , a repactuação do contrato só pode ser realizada 
após 12(doze) meses de vigência do mesmo e desde que haja fundamentos para tanto. 

Aproximadamente 12 (doze) banheiros , sendo 2 deles para uso do público. 

   

Quanto ao numero de pessoas que utilizam os banheiros de acesso ao publico, 
se de um numero que oscila muito, devido aos Eventos de Solenidade desta Casa 

Legislativa e Reuniões ordinárias e extraordinárias dos vereadores, portanto sugerimos que 


