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Filiado à CUT, à
FUP e ao Dieese

O FATO SE REPETE!

Em PE/PB, licitação do setor Compartilhado/Petrobrás, na área de locação
de veículos, é realizada sem publicidade. Cadê a transparência?

R

ecentemente ocorreu uma licitação para locação de veículo com motorista, em desacordo
com o Decreto 2745/98, item 1.2 que prevê publicidade nos processos de contratação, além disso a referida licitação aparenta ser tendenciosa,
devido ausência de projeto básico que contemple
em número correto a periculosidade que os motoristas fazem jus.
-Diante disso, o Compartilhado/Petrobrás licitou uma terceirização de mão de obra na área de
transporte, porém aceita proposta com o salário
inferior ao da categoria, inclusive contrariando um
parecer do Ministério Público do Trabalho (MPT)
de Pernambuco E assim os trabalhadores são penalizados....
- O absurdo da falta de transparência, é complementado com a ausência de convites da Petrobrás destinados às empresas que já executam o
serviço no momento, ou seja, porque a carta convite só foi direcionado para algumas empresas,
enquanto outras aptas foram excluídas.

- Resultado de tudo isso. Compartilhado/Petrobrás repassará à “vencedora” mensalmente
“APENAS” R$. 9.158,27 por motorista, que na
prática, recebem R$. 1.210,00 de salário. UM
ABUSO........
-Essa falta de transparência acima mencionada refere-se a um irrisório contrato de R$.
25.796.225,02 (Vinte e cinco milhões setecentos
e noventa e seis mil duzentos e vinte e cinco reais
e dois centavos) SÓ......
- SINDIPETRO-PE/PB entende que, diante da
falta de transparência no processo, os trabalhadores são prejudicados, a vencedora já é contratada do Setor Compartilhado e não vem cumprindo a convenção coletiva da categoria correta,
pagando salários inferiores aos motoristas.
- SINDIPETRO-PE/PB aguarda posicionamento do Setor responsabilizado, antes de levar o
caso aos órgãos competentes.
Oh pisada de bola!

Fortaleça a categoria petroleira, filie-se! Site: www.sindipetropepb.com.br
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