
De : Caroline Muhlmann Licitação
<caroline.muhlmann@lideranca.com.br>

Assunto : RES: Esclarecimento- Pregão Eletrônico nº 62/2019.
Para : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

RES: Esclarecimento- Pregão Eletrônico nº 62/2019.

sex, 20 de dez de 2019 12:36
2 anexos

Prezados, bom dia!
 
Os documentos em anexo tratam-se do pregão 65/2019. É possível nos encaminhar os anexos
do pregão 62/2019?
 
Desde já agradeço a atenção!
 
Cordialmente!
 

Caroline Mühlmann
Dpto. Comercial / Licitações / Matriz.
( (48) 3733-3181 | SKYPE: carolinemuhlmann.lidera
* caroline.muhlmann@lideranca.com.br

 
 
De: Rogerio Jayme [mailto:rjayme@tjgo.jus.br] 
Enviada em: quinta-feira, 19 de dezembro de 2019 16:09
Para: Caroline Muhlmann Licitação
Assunto: Re: Esclarecimento- Pregão Eletrônico nº 62/2019.
 
Boa tarde!
 
Em resposta aos questionamentos informo que:
 
Item 1. Tal informação não é necessária para a formulação de propostas das empresas
interessadas.
Itens 2 e 3. Segue anexo contendo as planilhas de formação de custos de cada função. Seguir
somente o que está estabelecido na planilha.
 
Atenciosamente,
 
 
Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 

De: "Caroline Muhlmann Licitação" <caroline.muhlmann@lideranca.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 9:55:44
Assunto: Esclarecimento- Pregão Eletrônico  nº 62/2019.
 
Prezados,
Bom dia!
 

mailto:caroline.muhlmann@lideranca.com.br
mailto:caroline.muhlmann@lideranca.com.br
mailto:rjayme@tjgo.jus.br


De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: Esclarecimento- Pregão Eletrônico nº 62/2019.

Para : Caroline Muhlmann Licitação
<caroline.muhlmann@lideranca.com.br>

A empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda., inscrita no CNPJ 00.482.480/0001-38, vem
através do seu representante solicitar esclarecimentos referente ao Pregão Eletrônico nº
62/2019, conforme abaixo.
 

1)      Hoje já existe a prestação dos serviços ou será uma nova contratação? Em caso de
continuidade, qual a atual prestadora dos serviços?

2)      Deverá ser considerado periculosidade para algum posto? Este custo foi considerado para
fins de estimado?

3)      Deverá ser considerado insalubridade aos colaboradores? Qual o percentual a ser
considerado? Este custo foi considerado para fins de estimado?
 

Desde já agradecemos a atenção,
 
 Cordialmente,
 

Caroline Mühlmann
Dpto Comercial – Licitações.
( (48) 3733-3181| SKYPE: carolinemuhlmann.lidera
*caroline.muhlmann@lideranca.com.br
 

Este e-mail e qualquer(quaisquer) documento(s) anexo(s) é(são) destinado(s) somente à(s) pessoa(s) acima,
podendo conter informações confidenciais e/ou legalmente privilegiadas. Se você não for destinatário do presente e-
mail, por meio do presente toma ciência que sua divulgação, distribuição ou cópia é estritamente proibida. Se tiver
recebido este e-mail e anexo(s) por engano, agradecemos a comunicação imediata por meio do telefone (48) 3733-
3100 e a exclusão permanente do original e de qualquer cópia/impressão que tenha sido realizada.
 

Este e-mail e qualquer(quaisquer) 
 documento(s) anexo(s) é(são) destinado(s) somente à(s) pessoa(s) acima, podendo conter informações confidenciais e/ou 
legalmente privilegiadas. Se você não for destinatário do presente e-mail, por meio do presente toma ciência que sua divulgação, 
distribuição 
 ou cópia é estritamente proibida. Se tiver recebido este e-mail e anexo(s) por engano, agradecemos a comunicação imediata por 
meio do telefone (48) 3733-3100 e a exclusão permanente do original e de qualquer cópia/impressão que tenha sido realizada.

qui, 19 de dez de 2019 17:09
13 anexos

Boa tarde!

Em resposta aos questionamentos informo que:

Item 1. Tal informação não é necessária para a formulação de propostas das empresas
interessadas.
Itens 2 e 3. Segue anexo contendo as planilhas de formação de custos de cada função. Seguir
somente o que está estabelecido na planilha.

Atenciosamente,

mailto:caroline.muhlmann@lideranca.com.br


Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Caroline Muhlmann Licitação" <caroline.muhlmann@lideranca.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 9:55:44
Assunto: Esclarecimento- Pregão Eletrônico  nº 62/2019.

Prezados,
Bom dia!
 
A empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda., inscrita no CNPJ 00.482.480/0001-38, vem
através do seu representante solicitar esclarecimentos referente ao Pregão Eletrônico nº
62/2019, conforme abaixo.
 

1)      Hoje já existe a prestação dos serviços ou será uma nova contratação? Em caso de
continuidade, qual a atual prestadora dos serviços?

2)      Deverá ser considerado periculosidade para algum posto? Este custo foi considerado para
fins de estimado?

3)      Deverá ser considerado insalubridade aos colaboradores? Qual o percentual a ser
considerado? Este custo foi considerado para fins de estimado?
 

Desde já agradecemos a atenção,
 
 Cordialmente,
 

Caroline Mühlmann
Dpto Comercial – Licitações.
( (48) 3733-3181| SKYPE: carolinemuhlmann.lidera
*caroline.muhlmann@lideranca.com.br
 

Este e-mail e qualquer(quaisquer) 
 documento(s) anexo(s) é(são) destinado(s) somente à(s) pessoa(s) acima, podendo conter informações confidenciais e/ou 
legalmente privilegiadas. Se você não for destinatário do presente e-mail, por meio do presente toma ciência que sua divulgação, 
distribuição 
 ou cópia é estritamente proibida. Se tiver recebido este e-mail e anexo(s) por engano, agradecemos a comunicação imediata por 
meio do telefone (48) 3733-3100 e a exclusão permanente do original e de qualquer cópia/impressão que tenha sido realizada.

Informação.pdf
40 KB 

Planilhas de Custo - Asseio e Conservação - DCFCC-DF.pdf
364 KB 

Planilhas de Custo - Gráfica - DCFCC-DF.pdf
218 KB 

Planilhas de Custo - Telefonista e Téc. Telecomunicação - DCFCC-DF.
Telecomunicação - DCFCC-DF. Telecomunicação - DCFCC-DF.pdf
194 KB 

mailto:caroline.muhlmann@lideranca.com.br


De : Caroline Muhlmann Licitação
<caroline.muhlmann@lideranca.com.br>

Assunto : Esclarecimento- Pregão Eletrônico nº 62/2019.
Para : rjayme@tjgo.jus.br

Sumário do Lote 01.pdf
116 KB 

Sumário do Lote 02.pdf
112 KB 

Sumário do Lote 03.pdf
110 KB 

Sumário do Lote 04.pdf
104 KB 

Sumário do Lote 05.pdf
113 KB 

Sumário do Lote 06.pdf
109 KB 

Sumário do Lote 07.pdf
112 KB 

Sumários de Todos os Lotes - 1 a 7.pdf
191 KB 

seg, 16 de dez de 2019 10:55
1 anexo

Prezados,
Bom dia!
 
A empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda., inscrita no CNPJ 00.482.480/0001-38, vem
através do seu representante solicitar esclarecimentos referente ao Pregão Eletrônico nº
62/2019, conforme abaixo.
 

1)      Hoje já existe a prestação dos serviços ou será uma nova contratação? Em caso de
continuidade, qual a atual prestadora dos serviços?

2)      Deverá ser considerado periculosidade para algum posto? Este custo foi considerado para
fins de estimado?

3)      Deverá ser considerado insalubridade aos colaboradores? Qual o percentual a ser
considerado? Este custo foi considerado para fins de estimado?
 

Desde já agradecemos a atenção,
 
 Cordialmente,
 

Caroline Mühlmann
Dpto Comercial – Licitações.
( (48) 3733-3181| SKYPE: carolinemuhlmann.lidera
*caroline.muhlmann@lideranca.com.br
 

mailto:caroline.muhlmann@lideranca.com.br


Este e-mail e qualquer(quaisquer) 
 documento(s) anexo(s) é(são) destinado(s) somente à(s) pessoa(s) acima, podendo conter informações confidenciais e/ou 
legalmente privilegiadas. Se você não for destinatário do presente e-mail, por meio do presente toma ciência que sua divulgação, 
distribuição 
 ou cópia é estritamente proibida. Se tiver recebido este e-mail e anexo(s) por engano, agradecemos a comunicação imediata por 
meio do telefone (48) 3733-3100 e a exclusão permanente do original e de qualquer cópia/impressão que tenha sido realizada.



De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL Nº 62/2019

Para : Departamento Comercial
<comercial@confiancaadministracao.com.br>

De : Departamento Comercial

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL Nº 62/2019

qui, 19 de dez de 2019 16:38

Boa tarde!

Impugnação recebida e conhecida porém não provida tendo em vista não haver argumentos
legais plausíveis para tal.
A título de informação, o ISS de cada Município está publicado nos referidos Diários, na forma de
Lei Complementar, em cumprimento ao artigo 146, inciso III, da Constituição Federal, sendo a
todos acessível, em cumprimento ao princípio da publicidade, com a publicação dos referidos
diplomas legais.

Favor confirmar recebimento.

Atenciosamente,

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Departamento Comercial" <comercial@confiancaadministracao.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Quarta-feira, 18 de dezembro de 2019 17:01:17
Assunto: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL Nº 62/2019

Boa Tarde, 

Ilustríssimo Senhor Rogério Jayme,

Segue em anexo, impugnação ao edital de licitação nº 062/2019 para apreço.

Atenciosamente,

Confiança Administração e Serviços.

qua, 18 de dez de 2019 18:01



<comercial@confiancaadministracao.com.br>
Assunto : IMPUGNAÇÃO AO EDITAL Nº 62/2019

Para : rjayme@tjgo.jus.br

1 anexo

Boa Tarde, 

Ilustríssimo Senhor Rogério Jayme,

Segue em anexo, impugnação ao edital de licitação nº 062/2019 para apreço.

Atenciosamente,

Confiança Administração e Serviços.

Impugnação ao Edital n 62.2019.zip
6 MB 



De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: CONSULTA AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 062/2019

Para : Departamento Comercial
<comercial@confiancaadministracao.com.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: CONSULTA AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 062/2019

qui, 19 de dez de 2019 16:41

Boa tarde!

Cumpre informar que o ISS de cada Município está publicado nos referidos Diários, na forma de
Lei Complementar, em cumprimento ao artigo 146, inciso III, da Constituição Federal, sendo a
todos acessível, em cumprimento ao princípio da publicidade, com a publicação dos referidos
diplomas legais.

Favor confirmar recebimento deste.

Atenciosamente,
 

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Departamento Comercial" <comercial@confiancaadministracao.com.br>
Para: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 18 de dezembro de 2019 14:37:15
Assunto: Re: CONSULTA AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 062/2019

Boa Tarde,

Ilustríssimo senhor Rogério Jayme,

Acusamos recebimento deste, aproveitamos a situação para informar que ao entrar em contato
junto à Diretoria Administrativa, após inúmeras transferências de ramais internos, restou
fracassada nossa tentativa de ter conhecimento de todos os percentuais de "ISS" dos postos de
serviços das comarcas ora licitadas.

Dessa forma, restou comprovado, por parte deste Egrégio Tribunal de Justiça, o não
atendimento aos princípios fundamentais que norteiam o processo licitatório, trazendo um
enorme prejuízo aos licitantes por não ceder as informações solicitadas.

Atenciosamente,

Wender Vicente da Silva



Confiança Administração e Serviços

Em 18/12/2019 11:37, Rogerio Jayme escreveu:

Bom dia!
 
Em resposta à consulta, informo que tais informações somente serão obtidas junto à Diretoria
Administrativa, gestora do contrato.
 
Favor confirmar o recebimento deste.
 
Atenciosamente,
 
 
Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 

De: "Departamento Comercial" <comercial@confiancaadministracao.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Terça-feira, 17 de dezembro de 2019 17:30:04
Assunto: CONSULTA AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 062/2019
 

CONSULTA C.A.S. N° 062/2019

Aparecida de Goiânia (GO), 17 de dezembro de 2019.

AO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

ASSESSORIA DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS

GOIÂNIA - GO.

 

 

A/C: ILMO. SR. ROGÉRIO JAYME

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 062/2019

 

ASSUNTO: CONSULTA AO EDITAL



De : Departamento Comercial
<comercial@confiancaadministracao.com.br>

Assunto : Re: CONSULTA AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 062/2019
Para : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>

CONFIANÇA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, empresa prestadora de
serviços, sediada na Rua Mossoró, Qd. 80, Lt. 08, Setor Jardim Luz, CEP 74.915-170,
Aparecida de Goiânia/GO, Telefax: (62) 3277-6201 / 3094-1594 / 3094-1595, devidamente
inscrita no CNPJ/MF 04.829.840/0001-12, e no Cadastro Estadual n. 10367922-7, e-mail:
comercial@confiancaadministracao.com.br, vem por meio desta realizar CONSULTA ao edital
em referência.

Assim sendo, de acordo com os princípios que norteiam o processo licitatório, em especial os
princípios da IGUALDADE, ISONOMIA e LEGALIDADE, bem como, o total atendimento ao
edital supra, cientes também que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, possui
contrato dos postos de serviços ora licitados, solicitamos por meia desta, todos os
percentuais de "ISS", recolhidos nas comarcas dos postos licitados, para que assim,
seja atendido os princípios arrolados em linhas volvidas, em especial ao da ISONOMIA, tendo
em vista, que a empresa atual contratada possui todas estes percentuais.

CONFIANÇA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI

CRISTIANE LEITE BARBOZA

ADMINISTRADORA

qua, 18 de dez de 2019 15:37

Boa Tarde,

Ilustríssimo senhor Rogério Jayme,

Acusamos recebimento deste, aproveitamos a situação para informar que ao entrar em contato
junto à Diretoria Administrativa, após inúmeras transferências de ramais internos, restou
fracassada nossa tentativa de ter conhecimento de todos os percentuais de "ISS" dos postos de
serviços das comarcas ora licitadas.

Dessa forma, restou comprovado, por parte deste Egrégio Tribunal de Justiça, o não
atendimento aos princípios fundamentais que norteiam o processo licitatório, trazendo um
enorme prejuízo aos licitantes por não ceder as informações solicitadas.

Atenciosamente,

mailto:comercial@confiancaadministracao.com.br


Wender Vicente da Silva

Confiança Administração e Serviços

Em 18/12/2019 11:37, Rogerio Jayme escreveu:

Bom dia!
 
Em resposta à consulta, informo que tais informações somente serão obtidas junto à Diretoria
Administrativa, gestora do contrato.
 
Favor confirmar o recebimento deste.
 
Atenciosamente,
 
 
Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 

De: "Departamento Comercial" <comercial@confiancaadministracao.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Terça-feira, 17 de dezembro de 2019 17:30:04
Assunto: CONSULTA AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 062/2019
 

CONSULTA C.A.S. N° 062/2019

Aparecida de Goiânia (GO), 17 de dezembro de 2019.

AO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

ASSESSORIA DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS

GOIÂNIA - GO.

 

 

A/C: ILMO. SR. ROGÉRIO JAYME

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 062/2019

 

ASSUNTO: CONSULTA AO EDITAL



De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: CONSULTA AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 062/2019

Para : Departamento Comercial
<comercial@confiancaadministracao.com.br>

CONFIANÇA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, empresa prestadora de
serviços, sediada na Rua Mossoró, Qd. 80, Lt. 08, Setor Jardim Luz, CEP 74.915-170,
Aparecida de Goiânia/GO, Telefax: (62) 3277-6201 / 3094-1594 / 3094-1595, devidamente
inscrita no CNPJ/MF 04.829.840/0001-12, e no Cadastro Estadual n. 10367922-7, e-mail:
comercial@confiancaadministracao.com.br, vem por meio desta realizar CONSULTA ao edital
em referência.

Assim sendo, de acordo com os princípios que norteiam o processo licitatório, em especial os
princípios da IGUALDADE, ISONOMIA e LEGALIDADE, bem como, o total atendimento ao
edital supra, cientes também que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, possui
contrato dos postos de serviços ora licitados, solicitamos por meia desta, todos os
percentuais de "ISS", recolhidos nas comarcas dos postos licitados, para que assim,
seja atendido os princípios arrolados em linhas volvidas, em especial ao da ISONOMIA, tendo
em vista, que a empresa atual contratada possui todas estes percentuais.

CONFIANÇA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI

CRISTIANE LEITE BARBOZA

ADMINISTRADORA

qua, 18 de dez de 2019 12:37

Bom dia!

Em resposta à consulta, informo que tais informações somente serão obtidas junto à Diretoria
Administrativa, gestora do contrato.

Favor confirmar o recebimento deste.

Atenciosamente,

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Departamento Comercial" <comercial@confiancaadministracao.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Terça-feira, 17 de dezembro de 2019 17:30:04
Assunto: CONSULTA AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 062/2019

CONSULTA C.A.S. N° 062/2019

Aparecida de Goiânia (GO), 17 de dezembro de 2019.

mailto:comercial@confiancaadministracao.com.br


De : Departamento Comercial

AO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

ASSESSORIA DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS

GOIÂNIA - GO.

 

 

A/C: ILMO. SR. ROGÉRIO JAYME

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 062/2019

 

ASSUNTO: CONSULTA AO EDITAL

CONFIANÇA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, empresa prestadora de
serviços, sediada na Rua Mossoró, Qd. 80, Lt. 08, Setor Jardim Luz, CEP 74.915-170, Aparecida
de Goiânia/GO, Telefax: (62) 3277-6201 / 3094-1594 / 3094-1595, devidamente inscrita no
CNPJ/MF 04.829.840/0001-12, e no Cadastro Estadual n. 10367922-7, e-mail:
comercial@confiancaadministracao.com.br, vem por meio desta realizar CONSULTA ao edital
em referência.

Assim sendo, de acordo com os princípios que norteiam o processo licitatório, em especial os
princípios da IGUALDADE, ISONOMIA e LEGALIDADE, bem como, o total atendimento ao
edital supra, cientes também que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, possui
contrato dos postos de serviços ora licitados, solicitamos por meia desta, todos os percentuais
de "ISS", recolhidos nas comarcas dos postos licitados, para que assim, seja atendido os
princípios arrolados em linhas volvidas, em especial ao da ISONOMIA, tendo em vista, que a
empresa atual contratada possui todas estes percentuais.

CONFIANÇA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI

CRISTIANE LEITE BARBOZA

ADMINISTRADORA

ter, 17 de dez de 2019 18:30

mailto:comercial@confiancaadministracao.com.br


<comercial@confiancaadministracao.com.br>
Assunto : CONSULTA AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 062/2019

Para : rjayme@tjgo.jus.br

1 anexo

CONSULTA C.A.S. N° 062/2019

Aparecida de Goiânia (GO), 17 de dezembro de 2019.

AO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

ASSESSORIA DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS

GOIÂNIA - GO.

 

 

A/C: ILMO. SR. ROGÉRIO JAYME

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 062/2019

 

ASSUNTO: CONSULTA AO EDITAL

CONFIANÇA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, empresa prestadora de
serviços, sediada na Rua Mossoró, Qd. 80, Lt. 08, Setor Jardim Luz, CEP 74.915-170, Aparecida
de Goiânia/GO, Telefax: (62) 3277-6201 / 3094-1594 / 3094-1595, devidamente inscrita no
CNPJ/MF 04.829.840/0001-12, e no Cadastro Estadual n. 10367922-7, e-mail:
comercial@confiancaadministracao.com.br, vem por meio desta realizar CONSULTA ao edital
em referência.

Assim sendo, de acordo com os princípios que norteiam o processo licitatório, em especial os
princípios da IGUALDADE, ISONOMIA e LEGALIDADE, bem como, o total atendimento ao
edital supra, cientes também que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, possui
contrato dos postos de serviços ora licitados, solicitamos por meia desta, todos os percentuais
de "ISS", recolhidos nas comarcas dos postos licitados, para que assim, seja atendido os
princípios arrolados em linhas volvidas, em especial ao da ISONOMIA, tendo em vista, que a
empresa atual contratada possui todas estes percentuais.

CONFIANÇA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI

mailto:comercial@confiancaadministracao.com.br


CRISTIANE LEITE BARBOZA

ADMINISTRADORA

consulta edital 62.2019.pdf
515 KB 



De : jean dm <comercial@dmserv.com.br>
Assunto : Re: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 062/2019 E 065/2019

Para : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>

De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 062/2019 E 065/2019

Para : jean dm <comercial@dmserv.com.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 062/2019 E 065/2019

qua, 18 de dez de 2019 11:25

Recebido

Em quarta-feira, 18 de dezembro de 2019, Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
escreveu:

Bom dia Sr. Jean!

Em resposta ao questionamento informo que a proposta bem como a documentação deverão
ser encaminhados pelo licitante vencedor após a fase de lances.

Favor confirmar o recebimento deste.

Atenciosamente,

 Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "jean dm" <comercial@dmserv.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Quarta-feira, 18 de dezembro de 2019 8:49:37
Assunto: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 062/2019 E 065/2019

Sr. Rogério Jaime, bom dia
A DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI interessada em participar dos Pregões em referência, solicita
de V. Sa., o seguinte esclarecimento.

Para fins de participação nos Pregões Eletrônicos em questão, o licitante deverá anexar no
sistema LICITACOES-E.COM.BR a Proposta Comercial e as Planilhas de Custos ANTES DA FASE
DE LANCE? ou a Proposta e as Planilhas de Custos será enviada somente pelo Licitante
vencedor APÓS A FASE DE LANCE?

Atenciosamente,

Jean Cledisson da T. Barbosa
Comercial

qua, 18 de dez de 2019 11:01

Bom dia Sr. Jean!

mailto:rjayme@tjgo.jus.br
mailto:comercial@dmserv.com.br
mailto:rjayme@tjgo.jus.br
http://licitacoes-e.com.br/


De : jean dm <comercial@dmserv.com.br>
Assunto : EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 062/2019 E 065/2019

Para : rjayme@tjgo.jus.br

Em resposta ao questionamento informo que a proposta bem como a documentação deverão
ser encaminhados pelo licitante vencedor após a fase de lances.

Favor confirmar o recebimento deste.

Atenciosamente,

 Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "jean dm" <comercial@dmserv.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Quarta-feira, 18 de dezembro de 2019 8:49:37
Assunto: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 062/2019 E 065/2019

Sr. Rogério Jaime, bom dia
A DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI interessada em participar dos Pregões em referência, solicita de
V. Sa., o seguinte esclarecimento.

Para fins de participação nos Pregões Eletrônicos em questão, o licitante deverá anexar no
sistema LICITACOES-E.COM.BR a Proposta Comercial e as Planilhas de Custos ANTES DA FASE
DE LANCE? ou a Proposta e as Planilhas de Custos será enviada somente pelo Licitante vencedor
APÓS A FASE DE LANCE?

Atenciosamente,

Jean Cledisson da T. Barbosa
Comercial

qua, 18 de dez de 2019 09:49

Sr. Rogério Jaime, bom dia

A DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI interessada em participar dos Pregões em referência, solicita de
V. Sa., o seguinte esclarecimento.

Para fins de participação nos Pregões Eletrônicos em questão, o licitante deverá anexar no
sistema LICITACOES-E.COM.BR a Proposta Comercial e as Planilhas de Custos ANTES DA FASE
DE LANCE? ou a Proposta e as Planilhas de Custos será enviada somente pelo Licitante vencedor
APÓS A FASE DE LANCE?

Atenciosamente,

Jean Cledisson da T. Barbosa
Comercial

http://licitacoes-e.com.br/
http://licitacoes-e.com.br/


De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: Pedido de Esclarecimento - PE 062/2019

Para : Comercial <comercial@grupoanacional.com.br>

De : comercial@grupoanacional.com.br
Assunto : Pedido de Esclarecimento - PE 062/2019

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: Pedido de Esclarecimento - PE 062/2019

qui, 12 de dez de 2019 12:41
2 anexos

Bom dia!

Em resposta ao questionamento, informo que os atestados deverão ser apresentados
comprovando execução de serviços para as funções a serem contratadas.

Favor confirmar recebimento.

Atenciosamente,

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Comercial" <comercial@grupoanacional.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Quarta-feira, 11 de dezembro de 2019 10:52:04
Assunto: Pedido de Esclarecimento - PE 062/2019

Prezados bom dia,
 
Venho por meio deste solicitar o seguinte esclarecimento:

Os atestados serão exigidos para função especifica (copeiragem, garçonaria e cozinha) ou
poderão ser atestados de mão-de-obra em geral?

 
Desde já agradecemos a atenção.
 
Atenciosamente,
 

Lucia A. Marques
Assistente Comercial
 

comercial@grupoanacional.com.
br
+55 62 3611-0404
+55 62 9 9360-2436
 www.grupoanacional.com.br

 
 

qua, 11 de dez de 2019 11:52
2 anexos

http://www.grupoanacional.com.br/
mailto:comercial@grupoanacional.com.br
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Para : rjayme@tjgo.jus.br

Prezados bom dia,
 
Venho por meio deste solicitar o seguinte esclarecimento:

Os atestados serão exigidos para função especifica (copeiragem, garçonaria e cozinha) ou
poderão ser atestados de mão-de-obra em geral?

 
Desde já agradecemos a atenção.
 
Atenciosamente,
 

Lucia A. Marques
Assistente Comercial
 

comercial@grupoanacional.com.
br
+55 62 3611-0404
+55 62 9 9360-2436
 www.grupoanacional.com.br

 
 

http://www.grupoanacional.com.br/
mailto:comercial@grupoanacional.com.br
http://www.grupoanacional.com.br/


De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO N° 62/2019

- COPEIRAGEM, GARÇONARIA E COZINHA
Para : comercial@gruposefix.com.br

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO N° 62/2019 - COPEIRAGEM,
GARÇONARIA E COZINHA

qui, 12 de dez de 2019 12:43
1 anexo

Bom dia!

Tal informação não diz respeito ao procedimento licitatório.

Atenciosamente,

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: comercial@gruposefix.com.br
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Terça-feira, 10 de dezembro de 2019 17:12:29
Assunto:  ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO N° 62/2019 - COPEIRAGEM,
GARÇONARIA E COZINHA

Prezados 

SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 13.258.899/0001-99, sediada
no endereço: SIBS Quadra 03 Conjunto C Lote 12 Núcleo Bandeirante - Brasília-DF, CEP: 71.736-
303, solicita o seguinte esclarecimento em relação ao pregão em questão (Nº 62/2019):

1.                 Existe atualmente empresa executando os serviços objeto da licitação em referência,
em caso positivo qual empresa?

Atenciosamente,

 
 
 

 



De : comercial@gruposefix.com.br
Assunto : ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO N° 62/2019 -

COPEIRAGEM, GARÇONARIA E COZINHA
Para : rjayme@tjgo.jus.br

ter, 10 de dez de 2019 18:12
1 anexo

Prezados 

SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 13.258.899/0001-99, sediada
no endereço: SIBS Quadra 03 Conjunto C Lote 12 Núcleo Bandeirante - Brasília-DF, CEP: 71.736-
303, solicita o seguinte esclarecimento em relação ao pregão em questão (Nº 62/2019):

1.                 Existe atualmente empresa executando os serviços objeto da licitação em referência,
em caso positivo qual empresa?

Atenciosamente,

 
 
 

 



De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: RES: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PE 797801

- 062.2019TJ GO
Para : Faturamento 01 <faturamento01@gruposupritech.com.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: RES: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PE 797801 - 062.2019TJ GO

sex, 20 de dez de 2019 15:47
3 anexos

Boa tarde!

Sendo o benefício opcional, não deverá compor os custos. Informar apenas aqueles custos que
constam da planilha de formação de preços de cada uma das categorias.

Atenciosamente,

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Faturamento 01" <faturamento01@gruposupritech.com.br>
Para: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 20 de dezembro de 2019 8:40:34
Assunto: RES: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PE 797801 - 062.2019TJ GO

Bom dia
 
Caro Pregoeiro,
 
1 - Sei que é intempestivo, mas a convenção cita o beneficio Plano de Saúde e odontológico mas o
EDITAL não, será obrigatório a cotação do plano saúde e odontológico, tendo em vista que é opcional e
não obrigatório pelo funcionário?
 
Auxílio Saúde
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PLANO DE SAÚDE
 
As empresas concederão plano de saúde para seus empregados nos moldes aos Planos de Saúde Médico
firmado entre o SEAC/GO e a empresa SAMEDH.
 
Parágrafo Primeiro. A adesão ao Plano de Saúde Médico é facultativa mediante prévia e expressa adesão
e autorização de desconto, sendo que o empregado que aderir ao plano estipulado, deverá custear cada
um no limite máximo de 7% (sete por cento) do salário base do empregado,
descontado mensalmente.
 
Parágrafo Segundo. Havendo interesse do empregado na inclusão de seus dependentes, o custo da
inclusão se dará por conta exclusiva do empregado, que pagará o mesmo percentual de até 7% (sete por
cento) do seu salário base, nos termos do parágrafo primeiro, por cada inclusão efetivada.
 
Parágrafo Terceiro. A empresa que contratar plano de saúde médico próprio deverá obedecer, no mínimo,
às mesmas condições e valores do Plano de Saúde Médico estipulado pelo SEAC/GO, observados os
percentuais de descontos como limite.
 
2 – Deverá ser anexado a proposta e habilitação no sistema de cadastro de proposta no momento do
cadastro ou somente após convocação do Pregoeiro da empresa melhor colocada dando o prazo



estipulado?
 
 
Apesar do prazo, esse questionamento é para apresentar a melhor proposta possível
 

 

De: Rogerio Jayme [mailto:rjayme@tjgo.jus.br] 
Enviada em: quinta-feira, 19 de dezembro de 2019 15:59
Para: Faturamento 01
Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PE 797801 - 062.2019TJ GO
 
 _/**/
Boa tarde!
 
Em resposta aos questionamentos informo que:
 
Item 1 - informação não necessária para a apresentação de propostas.
Item 2 - a emissão da certidão com a Fazenda Pública do Estado de Goiás é gratuita, emitida via
site da SEFAZ, bastando informar o CNPJ da empresa.
Item 3 - poderão ser apresentadas em uma única planilha aquelas localidades com valores
idênticos. Não havendo, apresentar uma planilha para cada localidade.
Item 4 - O Tribunal de Justiça não possui informação dos valores do VT praticados em cada uma
das localidade.
Item 5 - Somente deverá ser apresentada a última alteração do contrato social consolidada.
Item 6 - A apresentação do contrato deverá ser correspondente ao número de postos, se o
quantitativo foi aumentado em aditivos, deverão ser apresentados os dois.
Item 7 - Para tal comprovação bastará conter, no somatório dos atestados, 136 postos,
comprovando a prestação de serviços com as mesmas atribuições das funções contratadas.
Itens 8 e 9 - seguir o que estabelece o edital.
 
Favor confirmar recebimento deste.
 
Atenciosamente,
 
 
Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 

De: "Faturamento 01" <faturamento01@gruposupritech.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Quarta-feira, 18 de dezembro de 2019 15:14:00
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PE 797801 - 062.2019TJ GO
 
Boa tarde
 
Caro Pregoeiro

mailto:faturamento01@gruposupritech.com.br
mailto:rjayme@tjgo.jus.br


 
Em virtude de atender ao Edital PE 797801 – 062/2019 TJ GO para contratação de empresa
especializada para prestação de forma contínua de serviços de copeiragem, garçonaria e
cozinha, solicito esclarecimentos quanto:
 
1 – Qual a empresa que atualmente executa os serviços?
 
2 – A empresa que tem cadastro em GOIÁS como irá atender EDITAL ao ITEM 52.2 e) prova de
regularidade para com a Fazenda Pública do Estado de Goiás, expedida pela Secretaria da
Fazenda do Estado de Goiás?
 
3 – Tendo em vista que cada LOTE possui diversas localidades com inúmeras variações de (vt), a
empresa interessada deverá apresentar uma composição de custos pra cada localidade de
acordo com cada serviço ou pra cada lote deverá apresentar apenas o total de cada serviço em
uma única planilha de composição de custos por lote?
 
4 – Qual o valor do VT de cada localidades?
 
5 – Na apresentação d CONTRATO SOCIAL, deverá ser apresentada todas as alterações ou
apenas a CONSOLIDADA?
 
6 – Para apresentação do contrato referente ao atestado de capacidade técnica, deverá ser
apresentado somente o CONTRATO ou o LICITANTE deverá incluir os TERMOS ADITIVOS?
 
7 – Com o total de 272 postos, onde 50% é igual a 136 postos, para o item 52.3 letra “h”, a
empresa deverá apresentar atestados que durante 03 anos gerenciou o quantitativo de 136
postos?
h. Para a comprovação do número mínimo de postos exigido, será aceito o somatório de
atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou serviços de terceirização
compatíveis com o objeto licitado por período não inferior a 3 (três) anos;
 
8 – Quanto a RESERVA MENSAL PARA O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS
PERCENTUAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
Especificada no item 10.2 do TERMO DE REFERENCIA, as alíquotas deverão ser obrigatoriamente
apresentadas na planilha de composição de custos conforme os percentuais descritos abaixo:

 
9 – Caso, a licitante poderá utilizar as porcentagens conforme ANEXO II – PLANILHA DE
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS COMPLETA, para os itens MODULO 2 – SUBMODULO 2.1 – 13º
SALARIO , FÉRIAS E ADICIONAL e para o item MODULO 4 – SUBMODULO 4.1 AUSENCIAS
LEGAIS, LETRA A (FÉRIAS), conforme porcentagens  informadas abaixo e no ANEXO do TR:
MODULO 2 – SUBMODULO 2.1
A – 13º SALARIO = 8,33%
B – FÉRIAS E ADC. FÉRIAS = 2,78%
 
MODULO 4 – SUBMODULO 4.1
A – FÉRIAS = 8,33%
 
No teor de sua aceitação e respostas,



De : Faturamento 01 <faturamento01@gruposupritech.com.br>
Assunto : RES: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PE 797801 -

062.2019TJ GO
Para : 'Rogerio Jayme' <rjayme@tjgo.jus.br>

 
Fico no aguardo

 
 

sex, 20 de dez de 2019 09:40
3 anexos

Bom dia
 
Caro Pregoeiro,
 
1 - Sei que é intempestivo, mas a convenção cita o beneficio Plano de Saúde e odontológico mas o
EDITAL não, será obrigatório a cotação do plano saúde e odontológico, tendo em vista que é opcional e
não obrigatório pelo funcionário?
 
Auxílio Saúde
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PLANO DE SAÚDE
 
As empresas concederão plano de saúde para seus empregados nos moldes aos Planos de Saúde Médico
firmado entre o SEAC/GO e a empresa SAMEDH.
 
Parágrafo Primeiro. A adesão ao Plano de Saúde Médico é facultativa mediante prévia e expressa adesão
e autorização de desconto, sendo que o empregado que aderir ao plano estipulado, deverá custear cada
um no limite máximo de 7% (sete por cento) do salário base do empregado,
descontado mensalmente.
 
Parágrafo Segundo. Havendo interesse do empregado na inclusão de seus dependentes, o custo da
inclusão se dará por conta exclusiva do empregado, que pagará o mesmo percentual de até 7% (sete por
cento) do seu salário base, nos termos do parágrafo primeiro, por cada inclusão efetivada.
 
Parágrafo Terceiro. A empresa que contratar plano de saúde médico próprio deverá obedecer, no mínimo,
às mesmas condições e valores do Plano de Saúde Médico estipulado pelo SEAC/GO, observados os
percentuais de descontos como limite.
 
2 – Deverá ser anexado a proposta e habilitação no sistema de cadastro de proposta no momento do
cadastro ou somente após convocação do Pregoeiro da empresa melhor colocada dando o prazo
estipulado?
 
 
Apesar do prazo, esse questionamento é para apresentar a melhor proposta possível
 



 

De: Rogerio Jayme [mailto:rjayme@tjgo.jus.br] 
Enviada em: quinta-feira, 19 de dezembro de 2019 15:59
Para: Faturamento 01
Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PE 797801 - 062.2019TJ GO
 
 _/**/
Boa tarde!
 
Em resposta aos questionamentos informo que:
 
Item 1 - informação não necessária para a apresentação de propostas.
Item 2 - a emissão da certidão com a Fazenda Pública do Estado de Goiás é gratuita, emitida via
site da SEFAZ, bastando informar o CNPJ da empresa.
Item 3 - poderão ser apresentadas em uma única planilha aquelas localidades com valores
idênticos. Não havendo, apresentar uma planilha para cada localidade.
Item 4 - O Tribunal de Justiça não possui informação dos valores do VT praticados em cada uma
das localidade.
Item 5 - Somente deverá ser apresentada a última alteração do contrato social consolidada.
Item 6 - A apresentação do contrato deverá ser correspondente ao número de postos, se o
quantitativo foi aumentado em aditivos, deverão ser apresentados os dois.
Item 7 - Para tal comprovação bastará conter, no somatório dos atestados, 136 postos,
comprovando a prestação de serviços com as mesmas atribuições das funções contratadas.
Itens 8 e 9 - seguir o que estabelece o edital.
 
Favor confirmar recebimento deste.
 
Atenciosamente,
 
 
Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 

De: "Faturamento 01" <faturamento01@gruposupritech.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Quarta-feira, 18 de dezembro de 2019 15:14:00
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PE 797801 - 062.2019TJ GO
 
Boa tarde
 
Caro Pregoeiro
 
Em virtude de atender ao Edital PE 797801 – 062/2019 TJ GO para contratação de empresa
especializada para prestação de forma contínua de serviços de copeiragem, garçonaria e
cozinha, solicito esclarecimentos quanto:

mailto:faturamento01@gruposupritech.com.br
mailto:rjayme@tjgo.jus.br


 
1 – Qual a empresa que atualmente executa os serviços?
 
2 – A empresa que tem cadastro em GOIÁS como irá atender EDITAL ao ITEM 52.2 e) prova de
regularidade para com a Fazenda Pública do Estado de Goiás, expedida pela Secretaria da
Fazenda do Estado de Goiás?
 
3 – Tendo em vista que cada LOTE possui diversas localidades com inúmeras variações de (vt), a
empresa interessada deverá apresentar uma composição de custos pra cada localidade de
acordo com cada serviço ou pra cada lote deverá apresentar apenas o total de cada serviço em
uma única planilha de composição de custos por lote?
 
4 – Qual o valor do VT de cada localidades?
 
5 – Na apresentação d CONTRATO SOCIAL, deverá ser apresentada todas as alterações ou
apenas a CONSOLIDADA?
 
6 – Para apresentação do contrato referente ao atestado de capacidade técnica, deverá ser
apresentado somente o CONTRATO ou o LICITANTE deverá incluir os TERMOS ADITIVOS?
 
7 – Com o total de 272 postos, onde 50% é igual a 136 postos, para o item 52.3 letra “h”, a
empresa deverá apresentar atestados que durante 03 anos gerenciou o quantitativo de 136
postos?
h. Para a comprovação do número mínimo de postos exigido, será aceito o somatório de
atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou serviços de terceirização
compatíveis com o objeto licitado por período não inferior a 3 (três) anos;
 
8 – Quanto a RESERVA MENSAL PARA O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS
PERCENTUAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
Especificada no item 10.2 do TERMO DE REFERENCIA, as alíquotas deverão ser obrigatoriamente
apresentadas na planilha de composição de custos conforme os percentuais descritos abaixo:

 
9 – Caso, a licitante poderá utilizar as porcentagens conforme ANEXO II – PLANILHA DE
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS COMPLETA, para os itens MODULO 2 – SUBMODULO 2.1 – 13º
SALARIO , FÉRIAS E ADICIONAL e para o item MODULO 4 – SUBMODULO 4.1 AUSENCIAS
LEGAIS, LETRA A (FÉRIAS), conforme porcentagens  informadas abaixo e no ANEXO do TR:
MODULO 2 – SUBMODULO 2.1
A – 13º SALARIO = 8,33%
B – FÉRIAS E ADC. FÉRIAS = 2,78%
 
MODULO 4 – SUBMODULO 4.1
A – FÉRIAS = 8,33%
 
No teor de sua aceitação e respostas,
 
Fico no aguardo



De : Dir. Administrativa <diradmtj@tjgo.jus.br>
Assunto : Fwd: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PE 797801 -

062.2019TJ GO
Para : rjayme@tjgo.jus.br

Cc : Tatiana Rodrigues Ferreira <trferreira@tjgo.jus.br>, Murilo
Julio da Silveira Negrão <mjsnegrao@tjgo.jus.br>

 
 

qui, 19 de dez de 2019 18:56

A/C Sr. Rogério Jayme

Segue resposta aos questionamentos realizados.

Atenciosamente,

Denise Evangelista
Secretária-Executiva da Diretoria Administrativa

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TELEFONE: (62) 3236-2464

----- Mensagem encaminhada -----
De: "Nilvan Soares Rodrigues" <nsrodrigues@tjgo.jus.br>
Para: "Murilo Julio da Silveira Negrão" <mjsnegrao@tjgo.jus.br>
Cc: "Tatiana Rodrigues Ferreira" <trferreira@tjgo.jus.br>, "diradmtj"
<diradmtj@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 19 de dezembro de 2019 17:36:28
Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PE 797801 - 062.2019TJ GO

segue resposta

Nilvan Soares Rodrigues 
Diretor da Divisão de Contratos e Convênios 
da Diretoria Administrativa 
62-3236-2443

----- Mensagem original -----
De: "Murilo Julio da Silveira Negrão" <mjsnegrao@tjgo.jus.br>
Para: "Nilvan Soares Rodrigues" <nsrodrigues@tjgo.jus.br>, "Tatiana Rodrigues
Ferreira" <trferreira@tjgo.jus.br>
Cc: "Administrativa" <diradmtj@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 19 de dezembro de 2019 16:58:04
Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PE 797801 - 062.2019TJ GO



Boa tarde 

Caro Pregoeiro 

Em virtude de atender ao Edital PE 797801 – 062/2019 TJ GO para contratação de
empresa especializada para prestação de forma contínua de serviços de
copeiragem, garçonaria e cozinha, solicito esclarecimentos quanto: 

1 – Qual a empresa que atualmente executa os serviços? 

Agroservice Empreiteira Agricola Ltda

2 – A empresa que tem cadastro em GOIÁS como irá atender EDITAL ao ITEM 52.2 e)
prova de regularidade para com a Fazenda Pública do Estado de Goiás, expedida
pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás ? 

A empresa que não tem registro na Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás deve
providenciar, a não ser que seja comprovadamente, por meio de documentos, isenta
de inscrição. 

3 – Tendo em vista que cada LOTE possui diversas localidades com inúmeras
variações de (vt), a empresa interessada deverá apresentar uma composição de
custos pra cada localidade de acordo com cada serviço ou pra cada lote deverá
apresentar apenas o total de cada serviço em uma única planilha de composição de
custos por lote? 

Deve ser apresentada planilha detalhada para cada lote, com o valor correto do
ISS, do Vale Transporte, de acordo com cada Comarca que será atendida. 

4 – Qual o valor do VT de cada localidades? 

Os valores são publicados nas concessionárias locais e na legislação municipal
de cada uma das unidades e a empresa é responsável por verificar os valores
corretos. 

5 – Na apresentação d CONTRATO SOCIAL, deverá ser apresentada todas as
alterações ou apenas a CONSOLIDADA? 

Item 52.1 do Edital 



6 – Para apresentação do contrato referente ao atestado de capacidade técnica,
deverá ser apresentado somente o CONTRATO ou o LICITANTE deverá incluir os
TERMOS ADITIVOS? 

Segundo o item 52.3 do Edital de Licitação, se o período a ser comprovado
estiver compreendido no(s) termo(s) aditivo(s), devem ser incluídos. 

7 – Com o total de 272 postos, onde 50% é igual a 136 postos, para o item 52.3
letra “h”, a empresa deverá apresentar atestados que durante 03 anos gerenciou o
quantitativo de 136 postos? 

h. Para a comprovação do número mínimo de postos exigido, será aceito o
somatório de atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou
serviços de terceirização compatíveis com o objeto licitado por período não
inferior a 3 (três) anos; 

Exatamente, deve comprovar que gerenciou 136 postos concomitantes no período
mínimo de 3 (três) anos. 

8 – Quanto a RESERVA MENSAL PARA O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS
PERCENTUAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO 

Especificada no item 10.2 do TERMO DE REFERENCIA, as alíquotas deverão ser
obrigatoriamente apresentadas na planilha de composição de custos conforme os
percentuais descritos abaixo: 

Não necessariamente, essa planilha se refere à retenção e é um valor estimativo.
No decorrer do contrato os descontos ocorrerão conforme os valores efetivamente
praticados. Entretanto, os referidos valores foram apurados conforme IN nº
5/2017 da SEGES/ME e Resolução nº 169/2012 do Conselho Nacional de Justiça. 

9 – Caso, a licitante poderá utilizar as porcentagens conforme ANEXO II –
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS COMPLETA, para os itens MODULO 2 – SUBMODULO
2.1 – 13º SALARIO , FÉRIAS E ADICIONAL e para o item MODULO 4 – SUBMODULO 4.1
AUSENCIAS LEGAIS, LETRA A (FÉRIAS), conforme porcentagens informadas abaixo e no
ANEXO do TR: 

MODULO 2 – SUBMODULO 2.1 

A – 13º SALARIO = 8,33% 

B – FÉRIAS E ADC. FÉRIAS = 2,78% 

MODULO 4 – SUBMODULO 4.1 

A – FÉRIAS = 8,33% 



Os valores devem ser apresentados conforme Instrução Normativa nº 5/2017 da
SEGES/ME e conforme valores efetivamente praticados pela empresa. 

Murilo Júlio da Silveira Negrão 
Diretor da Divisão de Elaboração de Termo de Referência 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 
(62) 3236-2470 

De: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br> 
Para: "diradmtj" <diradmtj@tjgo.jus.br>, "Murilo Julio da Silveira Negrão"
<mjsnegrao@tjgo.jus.br> 
Enviadas: Quarta-feira, 18 de dezembro de 2019 17:30:36 
Assunto: Fwd: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PE 797801 - 062.2019TJ GO 

Boa tarde! 

Solicito, com a urgência que o caso requer, sejam respondidos, para este e-mail,
os questionamentos apresentados acerca do Pregão 062/2019. 

Atenciosamente, 

Rogério Jayme 
Presidente da CPL e Pregoeiro 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 

De: "Faturamento 01" <faturamento01@gruposupritech.com.br> 
Para: rjayme@tjgo.jus.br 
Enviadas: Quarta-feira, 18 de dezembro de 2019 15:14:00 
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PE 797801 - 062.2019TJ GO 

Boa tarde 

Caro Pregoeiro 

Em virtude de atender ao Edital PE 797801 – 062/2019 TJ GO para contratação de
empresa especializada para prestação de forma contínua de serviços de
copeiragem, garçonaria e cozinha, solicito esclarecimentos quanto: 

1 – Qual a empresa que atualmente executa os serviços? 

2 – A empresa que tem cadastro em GOIÁS como irá atender EDITAL ao ITEM 52.2 e)
prova de regularidade para com a Fazenda Pública do Estado de Goiás, expedida



pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás ? 

3 – Tendo em vista que cada LOTE possui diversas localidades com inúmeras
variações de (vt), a empresa interessada deverá apresentar uma composição de
custos pra cada localidade de acordo com cada serviço ou pra cada lote deverá
apresentar apenas o total de cada serviço em uma única planilha de composição de
custos por lote? 

4 – Qual o valor do VT de cada localidades? 

5 – Na apresentação d CONTRATO SOCIAL, deverá ser apresentada todas as
alterações ou apenas a CONSOLIDADA? 

6 – Para apresentação do contrato referente ao atestado de capacidade técnica,
deverá ser apresentado somente o CONTRATO ou o LICITANTE deverá incluir os
TERMOS ADITIVOS? 

7 – Com o total de 272 postos, onde 50% é igual a 136 postos, para o item 52.3
letra “h”, a empresa deverá apresentar atestados que durante 03 anos gerenciou o
quantitativo de 136 postos? 

h. Para a comprovação do número mínimo de postos exigido, será aceito o
somatório de atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou
serviços de terceirização compatíveis com o objeto licitado por período não
inferior a 3 (três) anos; 

8 – Quanto a RESERVA MENSAL PARA O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS
PERCENTUAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO 

Especificada no item 10.2 do TERMO DE REFERENCIA, as alíquotas deverão ser
obrigatoriamente apresentadas na planilha de composição de custos conforme os
percentuais descritos abaixo: 

9 – Caso, a licitante poderá utilizar as porcentagens conforme ANEXO II –
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS COMPLETA, para os itens MODULO 2 – SUBMODULO
2.1 – 13º SALARIO , FÉRIAS E ADICIONAL e para o item MODULO 4 – SUBMODULO 4.1
AUSENCIAS LEGAIS, LETRA A (FÉRIAS), conforme porcentagens informadas abaixo e no
ANEXO do TR: 

MODULO 2 – SUBMODULO 2.1 

A – 13º SALARIO = 8,33% 



De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PE 797801 -

062.2019TJ GO
Para : Faturamento 01 <faturamento01@gruposupritech.com.br>

B – FÉRIAS E ADC. FÉRIAS = 2,78% 

MODULO 4 – SUBMODULO 4.1 

A – FÉRIAS = 8,33% 

No teor de sua aceitação e respostas, 

Fico no aguardo

qui, 19 de dez de 2019 16:59
2 anexos

Boa tarde!

Em resposta aos questionamentos informo que:

Item 1 - informação não necessária para a apresentação de propostas.
Item 2 - a emissão da certidão com a Fazenda Pública do Estado de Goiás é gratuita, emitida via
site da SEFAZ, bastando informar o CNPJ da empresa.
Item 3 - poderão ser apresentadas em uma única planilha aquelas localidades com valores
idênticos. Não havendo, apresentar uma planilha para cada localidade.
Item 4 - O Tribunal de Justiça não possui informação dos valores do VT praticados em cada uma
das localidade.
Item 5 - Somente deverá ser apresentada a última alteração do contrato social consolidada.
Item 6 - A apresentação do contrato deverá ser correspondente ao número de postos, se o
quantitativo foi aumentado em aditivos, deverão ser apresentados os dois.
Item 7 - Para tal comprovação bastará conter, no somatório dos atestados, 136 postos,
comprovando a prestação de serviços com as mesmas atribuições das funções contratadas.
Itens 8 e 9 - seguir o que estabelece o edital.

Favor confirmar recebimento deste.

Atenciosamente,

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Faturamento 01" <faturamento01@gruposupritech.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Quarta-feira, 18 de dezembro de 2019 15:14:00
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PE 797801 - 062.2019TJ GO

Boa tarde



 
Caro Pregoeiro
 
Em virtude de atender ao Edital PE 797801 – 062/2019 TJ GO para contratação de empresa
especializada para prestação de forma contínua de serviços de copeiragem, garçonaria e
cozinha, solicito esclarecimentos quanto:
 
1 – Qual a empresa que atualmente executa os serviços?
 
2 – A empresa que tem cadastro em GOIÁS como irá atender EDITAL ao ITEM 52.2 e) prova de
regularidade para com a Fazenda Pública do Estado de Goiás, expedida pela Secretaria da Fazenda do
Estado de Goiás?
 
3 – Tendo em vista que cada LOTE possui diversas localidades com inúmeras variações de (vt), a empresa
interessada deverá apresentar uma composição de custos pra cada localidade de acordo com cada serviço
ou pra cada lote deverá apresentar apenas o total de cada serviço em uma única planilha de composição de
custos por lote?
 
4 – Qual o valor do VT de cada localidades?
 
5 – Na apresentação d CONTRATO SOCIAL, deverá ser apresentada todas as alterações ou apenas a
CONSOLIDADA?
 
6 – Para apresentação do contrato referente ao atestado de capacidade técnica, deverá ser apresentado
somente o CONTRATO ou o LICITANTE deverá incluir os TERMOS ADITIVOS?
 
7 – Com o total de 272 postos, onde 50% é igual a 136 postos, para o item 52.3 letra “h”, a empresa deverá
apresentar atestados que durante 03 anos gerenciou o quantitativo de 136 postos?
h. Para a comprovação do número mínimo de postos exigido, será aceito o somatório de atestados que
comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou serviços de terceirização compatíveis com o objeto
licitado por período não inferior a 3 (três) anos;
 
8 – Quanto a RESERVA MENSAL PARA O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS
PERCENTUAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
Especificada no item 10.2 do TERMO DE REFERENCIA, as alíquotas deverão ser obrigatoriamente
apresentadas na planilha de composição de custos conforme os percentuais descritos abaixo:

 
9 – Caso, a licitante poderá utilizar as porcentagens conforme ANEXO II – PLANILHA DE
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS COMPLETA, para os itens MODULO 2 – SUBMODULO 2.1 – 13º
SALARIO , FÉRIAS E ADICIONAL e para o item MODULO 4 – SUBMODULO 4.1 AUSENCIAS
LEGAIS, LETRA A (FÉRIAS), conforme porcentagens  informadas abaixo e no ANEXO do TR:
MODULO 2 – SUBMODULO 2.1
A – 13º SALARIO = 8,33%
B – FÉRIAS E ADC. FÉRIAS = 2,78%
 
MODULO 4 – SUBMODULO 4.1
A – FÉRIAS = 8,33%
 
No teor de sua aceitação e respostas,



De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Fwd: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PE 797801 -

062.2019TJ GO
Para : Administrativa <diradmtj@tjgo.jus.br>, Murilo Julio da

Silveira Negrão <mjsnegrao@tjgo.jus.br>

 
Fico no aguardo

 

qua, 18 de dez de 2019 18:30
2 anexos

Boa tarde!

Solicito, com a urgência que o caso requer, sejam respondidos, para este e-mail, os
questionamentos apresentados acerca do Pregão 062/2019.

Atenciosamente,

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Faturamento 01" <faturamento01@gruposupritech.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Quarta-feira, 18 de dezembro de 2019 15:14:00
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PE 797801 - 062.2019TJ GO

Boa tarde
 
Caro Pregoeiro
 
Em virtude de atender ao Edital PE 797801 – 062/2019 TJ GO para contratação de empresa
especializada para prestação de forma contínua de serviços de copeiragem, garçonaria e
cozinha, solicito esclarecimentos quanto:
 
1 – Qual a empresa que atualmente executa os serviços?
 
2 – A empresa que tem cadastro em GOIÁS como irá atender EDITAL ao ITEM 52.2 e) prova de
regularidade para com a Fazenda Pública do Estado de Goiás, expedida pela Secretaria da Fazenda do
Estado de Goiás?
 
3 – Tendo em vista que cada LOTE possui diversas localidades com inúmeras variações de (vt), a empresa
interessada deverá apresentar uma composição de custos pra cada localidade de acordo com cada serviço



ou pra cada lote deverá apresentar apenas o total de cada serviço em uma única planilha de composição de
custos por lote?
 
4 – Qual o valor do VT de cada localidades?
 
5 – Na apresentação d CONTRATO SOCIAL, deverá ser apresentada todas as alterações ou apenas a
CONSOLIDADA?
 
6 – Para apresentação do contrato referente ao atestado de capacidade técnica, deverá ser apresentado
somente o CONTRATO ou o LICITANTE deverá incluir os TERMOS ADITIVOS?
 
7 – Com o total de 272 postos, onde 50% é igual a 136 postos, para o item 52.3 letra “h”, a empresa deverá
apresentar atestados que durante 03 anos gerenciou o quantitativo de 136 postos?
h. Para a comprovação do número mínimo de postos exigido, será aceito o somatório de atestados que
comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou serviços de terceirização compatíveis com o objeto
licitado por período não inferior a 3 (três) anos;
 
8 – Quanto a RESERVA MENSAL PARA O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS
PERCENTUAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
Especificada no item 10.2 do TERMO DE REFERENCIA, as alíquotas deverão ser obrigatoriamente
apresentadas na planilha de composição de custos conforme os percentuais descritos abaixo:

 
9 – Caso, a licitante poderá utilizar as porcentagens conforme ANEXO II – PLANILHA DE
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS COMPLETA, para os itens MODULO 2 – SUBMODULO 2.1 – 13º
SALARIO , FÉRIAS E ADICIONAL e para o item MODULO 4 – SUBMODULO 4.1 AUSENCIAS
LEGAIS, LETRA A (FÉRIAS), conforme porcentagens  informadas abaixo e no ANEXO do TR:
MODULO 2 – SUBMODULO 2.1
A – 13º SALARIO = 8,33%
B – FÉRIAS E ADC. FÉRIAS = 2,78%
 
MODULO 4 – SUBMODULO 4.1
A – FÉRIAS = 8,33%
 
No teor de sua aceitação e respostas,
 
Fico no aguardo

 



De : Faturamento 01
<faturamento01@gruposupritech.com.br>

Assunto : SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PE 797801 -
062.2019TJ GO

Para : rjayme@tjgo.jus.br

qua, 18 de dez de 2019 16:14
2 anexos

Boa tarde
 
Caro Pregoeiro
 
Em virtude de atender ao Edital PE 797801 – 062/2019 TJ GO para contratação de empresa
especializada para prestação de forma contínua de serviços de copeiragem, garçonaria e
cozinha, solicito esclarecimentos quanto:
 
1 – Qual a empresa que atualmente executa os serviços?
 
2 – A empresa que tem cadastro em GOIÁS como irá atender EDITAL ao ITEM 52.2 e) prova de
regularidade para com a Fazenda Pública do Estado de Goiás, expedida pela Secretaria da Fazenda do
Estado de Goiás?
 
3 – Tendo em vista que cada LOTE possui diversas localidades com inúmeras variações de (vt), a empresa
interessada deverá apresentar uma composição de custos pra cada localidade de acordo com cada serviço
ou pra cada lote deverá apresentar apenas o total de cada serviço em uma única planilha de composição de
custos por lote?
 
4 – Qual o valor do VT de cada localidades?
 
5 – Na apresentação d CONTRATO SOCIAL, deverá ser apresentada todas as alterações ou apenas a
CONSOLIDADA?
 
6 – Para apresentação do contrato referente ao atestado de capacidade técnica, deverá ser apresentado
somente o CONTRATO ou o LICITANTE deverá incluir os TERMOS ADITIVOS?
 
7 – Com o total de 272 postos, onde 50% é igual a 136 postos, para o item 52.3 letra “h”, a empresa deverá
apresentar atestados que durante 03 anos gerenciou o quantitativo de 136 postos?
h. Para a comprovação do número mínimo de postos exigido, será aceito o somatório de atestados que
comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou serviços de terceirização compatíveis com o objeto
licitado por período não inferior a 3 (três) anos;
 
8 – Quanto a RESERVA MENSAL PARA O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS
PERCENTUAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
Especificada no item 10.2 do TERMO DE REFERENCIA, as alíquotas deverão ser obrigatoriamente
apresentadas na planilha de composição de custos conforme os percentuais descritos abaixo:

 
9 – Caso, a licitante poderá utilizar as porcentagens conforme ANEXO II – PLANILHA DE
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS COMPLETA, para os itens MODULO 2 – SUBMODULO 2.1 – 13º



SALARIO , FÉRIAS E ADICIONAL e para o item MODULO 4 – SUBMODULO 4.1 AUSENCIAS
LEGAIS, LETRA A (FÉRIAS), conforme porcentagens  informadas abaixo e no ANEXO do TR:
MODULO 2 – SUBMODULO 2.1
A – 13º SALARIO = 8,33%
B – FÉRIAS E ADC. FÉRIAS = 2,78%
 
MODULO 4 – SUBMODULO 4.1
A – FÉRIAS = 8,33%
 
No teor de sua aceitação e respostas,
 
Fico no aguardo

 


