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Questionamento 1: De acordo com o item 8.4.4.2.1. do Edital foi utilizada a seguinte CCT: Convenção Coletiva de Trabalho
2018/2019 do Sindicato das empresas do transporte rodoviário de cargas e logística do Rio de Janeiro, CNPJ 33.822.057/0001-
25 e Sindicato dos condutores de veículos rodoviários e trabalhadores em empresas de transportes de cargas e diferenciados no
município do Rio de Janeiro, CNPJ 33.644.493/0001-51, registrada no MTE sob o nº RJ001450/2018, em 12/09/2018.
Perguntamos: deverão as empresas utilizas tal convenção visto que a mesma encontra-se vencida? Questionamento 2: Está
certo afirmarmos que em caso de ser homologada nova convenção coletiva, poderá a empresa licitante solicitar o reequilíbrio
econômico do contrato (reajuste)? Questionamento 3: Com relação às diárias e horas extras está certo afirmar que as mesmas
só serão pagas quando de fato ocorrerem? Questionamento 4: O controle de frequência dos funcionários poderá ser mediante
uso de folha de ponto manual? Questionamento 5: As empresas não poderão se beneficiarem da desoneração de folha, nas
planilhas, uma vez que além da empresa ser desonerada, o objeto a ser contratado também necessita estar previsto como
desonerado pois o inciso II do Art. 9º, § 1o da Lei nº 12.546/ 2011, menciona a contribuição previdenciária que deve ser
exigida das empresas que possuem enquadramento misto (atividade principal desonerado e serviço não desonerado) e
conforme exarado e de acordo com os Acórdãos nº 1212/ 2014 e 2859/2013 – TCU, o(a) licitante deverá proporcionalizar sua
receita de acordo com os serviços/produtos enquadrados e não enquadrados na legislação e recolher a contribuição
previdenciária em duas guias: uma parcela sobre a receita e outra parcela sobre a folha. Assim caso a atividade a ser
contratada não seja uma atividade desonerada, como é o presente caso, a empresa deve pagar a contribuição previdenciária
normalmente segundo o Art. 22 da Lei 8.212 (20%). Está correto nosso entendimento? Questionamento 6: Está certo afirmar
que as empresas deverão utilizar, somente, a planilha de custo e formação de preço de acordo com o disponibilizado por essa D.
ADMINISTRAÇÃO, no anexo do Edital? Serão desclassificadas as empresas que não utilizarem este modelo? Questionamento 7:
O preposto terá figura apenas de acompanhamento contratual, sendo necessário comparecer, eventualmente ao local de
trabalho ou este deverá permanecer de forma integral no contrato? Questionamento 8: O preposto poderá ser um dos
profissionais que atenderá o escopo contratual? Questionamento 9: Deverão as empresas anexar as planilhas de custos e
formação de preços no momento do cadastro da proposta e habilitação no comprasnet, antes da abertura da sessão de lances
ou poderão as empresas encaminhar as planilhas posteriormente a fase de lances, quando solicitado pelo pregoeiro(a)?
Questionamento 10: As empresas que não especificarem na descrição do objeto, ao preencher a proposta eletronicamente na
página do comprasnet, com os materiais, equipamentos e suas especificações serão desclassificadas/inabilitadas do certame?
Questionamento 11: As empresas licitantes que não incluírem a documentação de habilitação no momento do cadastro da
proposta, antes a fase de lances, na plataforma do comprasnet serão desclassificadas?
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