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COMUNICADO II 
A Comissão Permanente de Licitação do SEBRAE/RN esclarece às empresas participantes 
daCONCORRÊNCIA N.º 01/2016 – SEBRAE/RN – CPL, que após questionamentos dos 
participantes, vem esclarecer que: 
• No item 10.1, alínea L é mencionada a obrigatoriedade da apresentação das demonstrações contábeis 
referentes ao exercício fiscal do ano de 2015, porem, segundo o Código Civil (Lei Federal nº 
10406/2002), fica estabelecido que o balanço deverá ser apresentado até o quarto mês seguinte ao 
término do exercício social, ou seja, até o final do mês de Abril. Desta forma, nossa empresa 
apresentará os demonstrativos contábeis referentes ao exercício fiscal do ano de 2014, uma vez que os 
demonstrativos fiscais do exercício de 2015 só ficarão prontos no final do mês de Abril, nosso 
entendimento está correto? 

REPOSTA: Caso a empresa licitante ainda não tenha finalizado o seu balanço 
patrimonial do exercício de 2015, poderá apresentar o do exercício de 2014, tomando-se 
por base os termos do art. 1.078 do Código Civil, bem como o entendimento constante no 
Acórdão nº 1999/2014, referente ao Processo nº 015.817/2014-8 – Plenário do TCU, de 
relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, que estabelecem o prazo de até o quarto mês 
seguinte ao término do exercício social, qual seja, 30 de abril. 
• No item 9.3 do Edital é mencionado a seguinte exigência: “9.3 – Os salários normativos e 
benefícios pertinentes a cada categoria profissional, deverão ser os vigentes no Estado 
do Rio Grande do Norte, na data prevista para a abertura da licitação, instituídos na 
última Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Trabalhadores em 
Processamento de Dados, Serviços de Informática e Similares do RN – SINDPD/RN 
(Tabela 1)”. Porem no SINDPD do Rio Grande do Norte existem três publicações que se encaixam 
dentro das exigências do SEBREA, portanto, favor confirmar qual das convenções coletivas será 
utilizada. Será a Convenção Coletiva de Trabalho 2014/2015 registrada na data do dia 18/08/2014 com 
a aplicação do dissídio 0000118-44.2015.5.21.0000? Ou será utilizada como base a Convenção Coletiva 
de Trabalho 2016/2016 de 10/03/2016 do Sindprest? 
REPOSTA: Conforme orienta o item 9.3 do Edital, os valores dos salários deverão seguir 
a última Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Trabalhadores em 
Processamento de Dados, Serviços de Informática e Similares do RN – SINDPD/RN 
(Tabela 1), ou seja, deverá ser observar a  
Convenção Coletiva De Trabalho 2016/2016  
NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: RN000080/2016  
DATA DE REGISTRO NO MTE: 10/03/2016  
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR011603/2016  
NÚMERO DO PROCESSO: 46217.001691/2016-08  
DATA DO PROTOCOLO: 10/03/2016  
Atenciosamente, 

Comissão de Licitação - CPL - SEBRAE/RN 

Anexo I - CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2016/2016   
 
 



COMUNICADO I 
A Comissão Permanente de Licitação do SEBRAE/RN esclarece às empresas participantes 
daCONCORRÊNCIA N.º 01/2016 – SEBRAE/RN – CPL, que após questionamentos dos 
participantes, vem esclarecer que: 
• No último parágrafo da página 4 do edital, onde se lê “...nos itens (c) e (d)...” deve-se ler “...no item 
(c)...” tendo em vista que na tabela do tópico 8.1.1 não há item (d). 
• No item 8.1.4 a), onde se lê “...PostgreSpl...” deve-se ler “...PostgreSQL...” 
Atenciosamente, 

Comissão de Licitação - CPL - SEBRAE/RN 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA N.º 01/2016 – SEBRAE/RN – CPL  
A Comissão Permanente de Licitação do SEBRAE/RN torna público que realizará licitação na 
modalidade CONCORRÊNCIA, tipo TÉCNICA e PREÇO, com a finalidade de contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços técnicos de informática (Técnico de Suporte Sênior e 
Analista de Sistemas Sênior), conforme especificações técnicas do Edital do certame e seus anexos. A 
abertura do certame está prevista para o dia 23 de março de 2016, às 09:00 (nove) horas, na 
Sede do SEBRAE/RN, sito a Av. Lima e Silva, 76, Lagoa Nova, Natal/RN, na Sala 02 do 
Setor de Treinamento. O Edital poderá ser retirado no Setor de Licitações do SEBRAE/RN, no 
endereço acima informado, horário comercial, ou pelo e-mail:licitacao@rn.sebrae.com.br, após o 
envio de solicitação formal contendo todos os dados da empresa solicitante. 
Natal (RN), 08 de março de 2016. 

Elisângela de Araújo Nogueira Melo 
Presidente da CPL 

 
	  


