
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

 
 
Ref.: Pregão Presencial nº 002/2019  
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, para os postos de Motorista de 
Transporte Escolar, Monitor de transporte Escolar e Supervisor, sem fornecimento dos veículos, incluindo apenas a mão de obra e os 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), para realizar a condução e demais atividades acessórias do serviço de transporte escolar da 
Secretaria de Educação do Município de Barreiras.  

 
1. A empresa contratada deverá fornecer algum tipo de material/equipamentos? Caso sim, quais os itens, especificações 

e quantidades?  

R = Os materiais que deverão ser fornecidos aos empregados estão elencados nos itens 6 e 7.27 do Termo de Referência. Os 

EPI’s deverão ser fornecidos de acordo com a legislação competente, quando necessários, de acordo com cada função.  

 
2. Será obrigatório a apresentação da Composição de Custos junto a Proposta de Preços das licitantes? Caso sim, qual 

seria o modelo sugerido no Edital pela Administração Pública?  

R= Sim. Não há planilha modelo, todas as informações necessárias para tanto estão contidas no edital, ficando a cargo da 

licitante elaborar sua composição de custos de acordo com seu modelo de gestão e enquadramento tributário. Ressalva-se, 

contudo, que deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas, previdenciárias e tributárias em suas integralidades. 

 
3. Quais são os salários base dos Postos de Monitor de Transporte Escolar e Supervisor/Coordenador de Rotas, tendo em 

vista que os postos mencionados não estão contemplados na Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos 

Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Cargas e Passageiros de Barreiras (SINTRACARPAS)? Qual é a 

Convenção Coletiva de Trabalho adotada para os Postos supramencionados?  

R= Como exposto no Edital, item 2.4, a CCT SINTRACARPAS deverá ser utilizada como norte à elaboração da planilha de 

composição de preços. Para tanto, mesmo que com nomenclaturas distintas, os valores apresentados na Tabela Salarial 

deverão ser analogamente considerados, uma vez que encontram perfeita similaridade com as funções elencadas no Edital. 

Assim devem ser considerados: 

POSTOS DESCRITOS NO EDITAL POSTOS NA CONVENÇÃO SALÁRIO BASE 

Motorista - Profissional com CNH Categoria “D” 

condutor de veículo motorizado usado no 

transporte escolar, com lotação superior a oito 

lugares (ônibus e vans, por exemplo). Período 

diurno. 

Motoristas que trabalham com 

carga seca de até 6(seis) toneladas. 
 

 

R$ 1.372,00 

Motorista - Profissional com CNH Categoria “D” 

condutor de veículo motorizado usado no 

transporte escolar, com lotação superior a oito 

lugares (ônibus e vans, por exemplo). Período 

noturno. 

Motoristas que trabalham com 

carga seca de até 6(seis) toneladas. 
 

 

R$ 1.372,00 

Monitor de transporte escolar Ajudantes que trabalham com carga 

seca. 
R$1.034,00 

Supervisor/Coord. de rotas Conferentes que trabalham com 

carga seca. 
R$1.076,00 

 
  

No que se refere aos Encargos Sociais, qual é o entendimento desta Comissão quanto a flexibilização dos 
mesmos? Será permitida, conforme legislação trabalhista? Ou, congelada no percentual de 83,49% 
(Convenções coletivas de Trabalho do ramo de mão de obra. Exemplo: SEAC X SINDILIMP), visto que a 
convenção SINTRACARPAS não faz referência a este quesito?  
A Administração exigirá o cumprimento de todas as obrigações de acordo com a legislação trabalhista. 

 
5. Os serviços, ora licitados, já estão sendo terceirizados por alguma empresa? Caso afirmativo, qual é a atual prestadora 

de serviço?  



R= Não. 

 

6. Será permitida a participação de Cooperativas?  

R= Não será permitida a participação de Cooperativas que não atendam o quanto disposto no item V da recomendação nº01 

de 2019, do Ministério Público Federal.  

2º PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

1. No que tange o posto de “Motorista Profissional, com CNH Categoria “D” - Período noturno”, este profissional fará jus ao Adicional 

Noturno? Caso a resposta seja positiva, qual é o quantitativo de horas noturnas mensais?  

R = A legislação trabalhista deverá ser integralmente observada. Ao caso, o adicional noturno deverá ser aplicado 

para todos aqueles cuja jornada extrapole às 22h. 

2. Qual é o horário previsto de chegada do Motorista (Período Noturno) nos percursos das Rotas 41, 55, 56, 57, 58 e 69 com retorno 

previsto para 22h00?  

R= A previsão de chegada depende de diversos fatores externos, como atrasos, condições das estradas e demais 

contratempos possíveis. Em situação de normalidade a chegada não deverá extrapolar 50 (cinquenta) minutos. 

 

3. Quanto a Convenção Coletiva de Trabalho SINTRACARPAS, quais são os salários base pertinentes aos postos de Motoristas (diurno e 

noturno) do Edital, visto que as características das funções correlatas e contempladas na referida Convenção faz referência à Veículos 

Leves, Médios e Pesados considerando a capacidade de peso dos veículos?  

R= Idem resposta à pergunta 3 do primeiro pedido de esclarecimento. 

4. Se comparado os postos licitados com as funções contempladas na CCT SINTRACARPAS, está correto nosso entendimento quanto aos 

salários base que devem sem utilizados?  
POSTOS DESCRITOS NO EDITAL  POSTOS NA CONVENÇÃO  SALÁRIO BASE  
Motorista - Profissional com CNH 
Categoria “D” condutor de veículo 
motorizado usado no transporte 
escolar, com lotação superior a oito 
lugares (ônibus e vans, por exemplo). 
Período diurno.  

e) MOTORISTAS que trabalham em 
veículos - MÉDIOS com capacidade de 
6.001 kgs. até 18.000 kgs.  

R$ 1.580,00  

Motorista - Profissional com CNH 
Categoria “D” condutor de veículo 
motorizado usado no transporte 
escolar, com lotação superior a oito 
lugares (ônibus e vans, por exemplo). 
Período noturno.  

e) MOTORISTAS que trabalham em 
veículos - MÉDIOS com capacidade de 
6.001 kgs. até 18.000 kgs.  

R$ 1.580,00  

Monitor de Transporte Escolar   
a) AJUDANTES que trabalham com 
CARGA SECA.  
 

R$ 1.034,00  

Supervisor/Coordenador rotas   
b) CONFERENTES que trabalham com 
CARGA SECA.  
 

R$ 1.076,00  

Idem resposta à pergunta 3 do primeiro pedido de esclarecimento. 


