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ESCLARECIMENTO Nº 03

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
PREGÃO Nº. 009/2022/SETASC
INTERESSADA: MEP Licitações
A requerente solicita esclarecimento ao edital do pregão em epígrafe, o qual tem por objeto “Contratação de
empresa especializada em prestação de serviços contínuos de terceirização de mão de obra de Motorista
(carteira B e D), Carregador de Cargas, Garçom e Arquivista para atender a demanda da Secretaria de
Estado de Assistência Social e Cidadania – SETASC e suas unidades, de acordo com os termos e as
especificações deste Termo de Referência e seus anexos.”

I.

RELATÓRIO
A requerente solicita esclarecimento acerca de 04 (quatro) questionamentos conforme

segue:

II.

III.

DOS QUESTIONAMENTOS
1.

Qual convenção é utilizada para a função de motorista itens 1 e 2?

2.

Qual a convenção utilizada para a função de ARQUIVISTA? e qual sua carga
horária?

3.

Qual a convenção utilizada para a função de CARREGADOR? será permitido salário
proporcional?

4.

Qual a convenção utilizada para a função de GARÇOM? será permitido salário
proporcional?

DAS RESPOSTAS
1.

Conforme consta da cláusula 14.7. do Instrumento Convocatório, a Convenção
Coletiva utilizada para os cargos de motorista foi a MT000137/2021:
14.7. Os motoristas contratados com carteira B, deverão ter os
salários referentes ao motorista para veículos médios (camionetas
e similares), enquanto os contratados na carteira D, o salário deverá
ser equivalente aos motoristas de ônibus e van, conforme
convenção coletiva 2021/2021, com registro no MTE sob o número
MT000137/2021 e seus aditivos.
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2.

Para os cargos de Arquivista, Carregador de Cargas e Garçom, foi utilizada a
Convenção Coletiva MT000060/2021, ressaltando-se que, o para o cargo de
Carregador de Cargas, deve-se considerar o cargo de Auxiliar de Carga e Descarga
constantes na respectiva CCT.
Convém ressaltar que, a Convenção Coletiva MT000060/2021, utilizada à época,
fora substituída, em 02/02/2022 pela Convenção Coletiva MT000049/2022,
devendo esta ser utilizada no lugar, conforme consta da cláusula 14.1. do edital
em comento:
14.1. A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser
apresentada com base na convenção coletiva de trabalho vigente,
aplicável à respectiva categoria envolvida na contratação.

3.

A respeito da carga horária questionada para o cargo de Arquivista, deve-se a
requerente se atentar para o disposto junto ao item 6.5. DOS HORÁRIOS DA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, constante no Termo de Referência, Anexo I do Edital,
o qual consigna em seus subitens:
6.5.1. Todos os serviços deverão ser prestados com a carga horária
de 8 horas diárias, durante 05 (cinco) dias por semana, de segunda
a sexta-feira, totalizando assim 40 horas semanais.
6.5.2. Os serviços serão executados em 2 (dois) períodos, com
intervalo de no mínimo 1 (uma) hora de repouso/alimentação.
6.5.3. Os serviços ocorrerão no horário de funcionamento da
SETASC.
6.5.4. Mudanças no horário de funcionamento da SETASC, que
possam vir a ocorrer, serão informadas antecipadamente à
CONTRATADA.
6.5.5. Independente de eventuais mudanças, o intervalo informado
no item 6.5.2. deverá ser sempre respeitado.
6.5.6. No caso de haver mais de um profissional exercendo a função
(posto de trabalho), os horários de entrada/saída e intervalo de
repouso/alimentação, poderão ser intercalados, de acordo com
necessidade da CONTRATANTE, para que não haja a interrupção
dos serviços.
6.5.7. Para a função de motorista, os horários poderão ser
adequados, de acordo com a necessidade da prestação do serviço,
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devendo, sempre que ocorrerem horas extras, serem compensadas
por meio de banco de horas, na forma do Art. 59, do Decreto Lei
5.452, de 1º de maio de 1943 (CLT).

4.

Já com relação ao pagamento proporcional das horas trabalhadas, o mesmo
deverá ser realizado, conforme entendimento contido no item I, da Orientação
Jurídica 358 do Tribunal Superior do Trabalho:
I - Havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida,
inferior à previsão constitucional de oito horas diárias ou quarenta e
quatro semanais, é lícito o pagamento do piso salarial ou do salário
mínimo proporcional ao tempo trabalhado.
Assim, deverá ser realizado o cálculo proporcional para a remuneração dos cargos
de Carregador de Cargas, Garçom e Arquivista.
Já os cargos de motorista deverão ser remunerados de forma integral, vez que os
mesmos ficam disponíveis para realização dos serviços até aos sábados.

É o relatório.
(O questionamento na íntegra, encontra-se anexo aos autos e no Sistema de Aquisições Governamentais - SIAG)

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

Marcos Alexandre Pereira Stocco
Pregoeiro – SETASC
(original assinado nos autos)

