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Resposta 11/02/2021 17:40:32
 
Resposta 1: Identificamos, na presente data, em consulta ao site http://www.rodoviariosrio.com.br/pisos.htm, que a última
convenção coletiva entre o SINDICATO DAS EMPRESAS DO TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO
DEJANEIRO, CNPJ nº 33.822.057/0001-25, e o SINDICATO DOS CONDUTORES DE VEICULOS RODOVIARIOS E
TRABALHADORES EM EMPRESASDE TRANSPORTES DE CARGAS E DIFERENCIADOS NO MUN DO RIO DE JANEIRO, CNPJ nº
33.644.493/0001-51, foi a registrada no MTE sob o nº RJ001450/2018, em 12/09/2018. Portanto, mesmo a vigência sendo até
30 de abril de 2019, não havendo outra homologada, esta continua válida. Quanto à obrigatoriedade, atentar ao item 8.4.4.2.2
do Edital. Resposta 2: Caso a licitante adote a CCT 2018/2019, registro MTE RJ001450/2018, e vença o certame, homologada
nova CCT após o início da execução contratual, poderá ocorrer a repactuação tão logo quando solicitado pela contratada, uma
vez já fora cumprido o interregno mínimo de 1 ano dos efeitos financeiros da CCT 2018/2019 (item 19.3.1 do Termo de
Referência. Quanto à repactuação, atentar ao item 19 do Termo de Referência. Resposta 3: Sim. Resposta 4: Sim Resposta 5:
Informações acerca da desoneração da folha de pagamento podem ser encontradas através do site
https://www.gov.br/compras/pt-br/centrais-de-conteudo/orientacoes-e-procedimentos/2-orientacao-sobre-a-desoneracao-de-
folha-de-pagamento-acordao-no-2-859-2013-tcu. Caso a licitante realize qualquer alteração na planilha, deverá apresentar a
metodologia de cálculo utilizada e o embasamento legal de sua utilização. Resposta 6: A licitante poderá utilizar a própria
planilha, desde que respeite as regras legais e editalícias, e que fique demonstrada todas as fórmulas utilizadas para a
composição dos custos. Porém sugerimos fortemente que utilize o modelo proposto, onde facilitará tanto o licitante no
preenchimento quanto o Pregoeiro e respectiva equipe na análise. Resposta 7: Apenas acompanhamento, comparecendo
quando convocado. Resposta 8: Não. Resposta 9: Sim. Deverá ser feito o upload juntamente com a proposta (item 6.3 do
Edital). A planilha só poderá ser ajustada após a fase de lances se já estiver contida no sistema a primeira versão,
acompanhada da proposta. Resposta 10: Não. Resposta 11: Sim.
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