
 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

 
RESPOSTA:  QUESTIONAMENTO 

 
Trata-se de questionamento acerca da importância do vale transporte e dos índices dos 
encargos sociais insertos na Planilha de Custos e F ormação de Preços . 
 
No item 1 do Questionamento indaga-se o seguinte: “Na planilha apresentada no edital no item 
transporte foi colocado o valor de cada vale transporte de R$ 6,50, sendo a passagem no Rio de 
Janeiro é R$ 3,80. Será obrigatório ser cotado o valor de R$ 6,50?”. 
 
Resposta : O item 18.24  do Termo de Referência COSEP nº 09/2017 prevê expressamente que 
a Contratada deverá “pagar sem atraso os salários e fornecer aos seus empregados vale 
transporte na forma de Bilhete Único do Estado do Rio de Janei ro  (atualmente 
regulamentado pelo Decreto Estadual nº 45.888 de 12 /01/20171), bem como outros benefícios 
e vantagens previstos na legislação e em acordo /convenção/dissídio coletivo de trabalho. No 
que importa ao vale transporte a CONTRATADA deverá fornecer 2 (dois) ‘modais’ aos seus 
empregados por dia efetivamente trabalhado ” (grifos nossos). Assim, tendo em vista o 
reajuste do valor do Bilhete Único Intermunicipal, de R$ 6,50 para R$ 8,55, no preenchimento da 
Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser respeitado o último valor . Portanto, 
considerando-se 2 (dois) “modais” , obrigatoriamente deverá ser “planilhado” o valor de  
R$ 17,10 (dezessete reais e dez centavos) por dia e fetivamente trabalhado (previsão de 22 
dias por mês) pelo empregado da Contratada . 
 
No item 2 do questionamento perquire-se o seguinte: “As empresas deverão seguir os índices 
de ENCARGOS SOCIAIS colocados na planilha, ou poderá ser alterados?” 
 
Resposta : Os índices referentes aos encargos sociais não pode rão ser alterados na 
Planilha de Custos e Formação de Preços . Portanto, as propostas deverão conter a indicação 
do sindicato2 que rege a categoria profissional objeto da licitação, bem como observar os valores, 
percentuais e benefícios exigidos em normas gerais e específicas aplicáveis, em especial 
aqueles estabelecidos na legislação vigente relativ os ao recolhimento dos encargos 
sociais . 
 

 
Rio de Janeiro, 04 de agosto de 2017. 
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1 http://www.detro.rj.gov.br/uploads/decretos/Decreto45888.pdf. 
2 Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Rio de Janeiro - SEAC RJ – CCT RJ000756/2017. 
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