
De : contato@servitservicos.com.br
Assunto : Re: SERVIT - Pedido de Esclarecimento ao Pregão

Eletrônico nº 065/2019
Para : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: SERVIT - Pedido de Esclarecimento ao Pregão Eletrônico nº 065/2019

qui, 19 de dez de 2019 17:10
2 anexos

Sr. Rogério,

Boa tarde.

Confirmamos o recebimento dos anexos e agradecemos o retorno a nossa solicitação.

---

Atenciosamente,

Aldomir Guimarães

Departamento Comercial

Tel. / Fax: (71) 3508-3501

Em 19/12/2019 15:34, Rogerio Jayme escreveu:

Boa tarde!
 
Em resposta aos questionamentos informo que:
 
1. Seguem arquivos contendo as planilhas de composição de custos das funções.
2. Considerar apenas o que está estabelecido na planilha apresentada.
 
Favor confirmar recebimento.
 
Atenciosamente,
  
 
Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 

De: "contato" <contato@servitservicos.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Quinta-feira, 19 de dezembro de 2019 11:29:13
Assunto: SERVIT - Pedido de Esclarecimento ao Pregão Eletrônico nº 065/2019
 



De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: SERVIT - Pedido de Esclarecimento ao Pregão

Eletrônico nº 065/2019
Para : contato <contato@servitservicos.com.br>

Senhores (as),

Bom dia.

Segue abaixo pedido de esclarecimento referente o Pregão Eletrônico de n° 065/2019;

Existe um valor de salario pré definidos para as funções de Estoquista, Operador de Som,
Técnico em Refrigeração, Impressor de Off-Set, Operador de Sistema de Identificação e
Técnico em Artes Gráficas? Caso não, qual a Convenção Coletiva que deverá ser utilizada para
estas funções?

Deverá ser considerado o adicional de insalubridade para algum postos de serviço? Se positivo,
para quais funções?

Devemos considerar em proposta Assistência Medica ou Odontológica para os postos de
serviços?

Agradecemos antecipadamente, e agradaremos o retorno dos senhores (as).

-- 

Atenciosamente,

Aldomir Guimarães

Departamento Comercial

Tel. / Fax: (71) 3508-3501

qui, 19 de dez de 2019 16:34
13 anexos

Boa tarde!

Em resposta aos questionamentos informo que:

1. Seguem arquivos contendo as planilhas de composição de custos das funções.
2. Considerar apenas o que está estabelecido na planilha apresentada.

Favor confirmar recebimento.

Atenciosamente,
  

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



De: "contato" <contato@servitservicos.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Quinta-feira, 19 de dezembro de 2019 11:29:13
Assunto: SERVIT - Pedido de Esclarecimento ao Pregão Eletrônico nº 065/2019

Senhores (as),

Bom dia.

Segue abaixo pedido de esclarecimento referente o Pregão Eletrônico de n° 065/2019;

Existe um valor de salario pré definidos para as funções de Estoquista, Operador de Som,
Técnico em Refrigeração, Impressor de Off-Set, Operador de Sistema de Identificação e Técnico
em Artes Gráficas? Caso não, qual a Convenção Coletiva que deverá ser utilizada para estas
funções?

Deverá ser considerado o adicional de insalubridade para algum postos de serviço? Se positivo,
para quais funções?

Devemos considerar em proposta Assistência Medica ou Odontológica para os postos de
serviços?

Agradecemos antecipadamente, e agradaremos o retorno dos senhores (as).

-- 

Atenciosamente,

Aldomir Guimarães

Departamento Comercial

Tel. / Fax: (71) 3508-3501

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 

Sumário do Lote 01.pdf
116 KB 



De : contato@servitservicos.com.br
Assunto : SERVIT - Pedido de Esclarecimento ao Pregão Eletrônico nº

065/2019
Para : rjayme@tjgo.jus.br

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 

qui, 19 de dez de 2019 12:29
1 anexo

Senhores (as),

Bom dia.

Segue abaixo pedido de esclarecimento referente o Pregão Eletrônico de n° 065/2019;

Existe um valor de salario pré definidos para as funções de Estoquista, Operador de Som,
Técnico em Refrigeração, Impressor de Off-Set, Operador de Sistema de Identificação e Técnico
em Artes Gráficas? Caso não, qual a Convenção Coletiva que deverá ser utilizada para estas
funções?

Deverá ser considerado o adicional de insalubridade para algum postos de serviço? Se positivo,
para quais funções?

Devemos considerar em proposta Assistência Medica ou Odontológica para os postos de
serviços?

Agradecemos antecipadamente, e agradaremos o retorno dos senhores (as).

-- 

Atenciosamente,

Aldomir Guimarães

Departamento Comercial

Tel. / Fax: (71) 3508-3501





De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: Pedido de Esclarecimento - PE 65/2019

Para : Thaís Martins <thais.martins@gruposeres.com.br>

De : Thaís Martins <thais.martins@gruposeres.com.br>
Assunto : Re: Pedido de Esclarecimento - PE 65/2019

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

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: Pedido de Esclarecimento - PE 65/2019

qui, 19 de dez de 2019 16:18

Boa tarde!

Seu entendimento está correto.

Atenciosamente,

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

De: "Thaís Martins" <thais.martins@gruposeres.com.br>
Para: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 19 de dezembro de 2019 11:19:21
Assunto: Re: Pedido de Esclarecimento - PE 65/2019

Obrigada!
Só para confirmar, o lote 1 será todo no mesmo local, enquanto os outros serão distribuídos
entre as comarcas:?

Atenciosamente,
Thaís Martins
Licitações
(21) 2217-4141 - Ramal 4232
www.gruposeres.com.br
Rio de Janeiro | São Paulo | Resende | Salvador

qui, 19 de dez de 2019 12:19

Obrigada!

Só para confirmar, o lote 1 será todo no mesmo local, enquanto os outros serão distribuídos
entre as comarcas:?

http://www.gruposeres.com.br/


De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: Pedido de Esclarecimento - PE 65/2019

Para : Thaís Martins <thais.martins@gruposeres.com.br>

Atenciosamente,
Thaís Martins
Licitações
(21) 2217-4141 - Ramal 4232
www.gruposeres.com.br
Rio de Janeiro | São Paulo | Resende | Salvador

Em qui., 19 de dez. de 2019 às 10:56, Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br> escreveu:
Bom dia Thais!

As informações que você precisa constam nos anexos do edital 065/2019.

Favor confirmar recebimento.

Segue link de acesso

http://www.tjgo.jus.br/docs/institucional/departamentos/licitacao/publicados/edital_2019/edita
l_065_2019.pdf 

Atenciosamente,

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

De: "Thaís Martins" <thais.martins@gruposeres.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Quinta-feira, 19 de dezembro de 2019 9:12:59
Assunto: Pedido de Esclarecimento - PE 65/2019

Prezados, bom dia!
Por favor, responder as seguintes dúvidas sobre a licitação em referência:

1. Quais endereços de onde serão prestados os serviços?
2. Informar a quantidade de funcionários por local.

Atenciosamente,
Thaís Martins
Licitações
(21) 2217-4141 - Ramal 4232
www.gruposeres.com.br
Rio de Janeiro | São Paulo | Resende | Salvador

qui, 19 de dez de 2019 11:55

http://www.gruposeres.com.br/
mailto:rjayme@tjgo.jus.br
http://www.tjgo.jus.br/docs/institucional/departamentos/licitacao/publicados/edital_2019/edital_065_2019.pdf
mailto:thais.martins@gruposeres.com.br
mailto:rjayme@tjgo.jus.br
http://www.gruposeres.com.br/


De : Thaís Martins <thais.martins@gruposeres.com.br>
Assunto : Pedido de Esclarecimento - PE 65/2019

Para : rjayme@tjgo.jus.br

Bom dia Thais!

As informações que você precisa constam nos anexos do edital 065/2019.

Favor confirmar recebimento.

Segue link de acesso

http://www.tjgo.jus.br/docs/institucional/departamentos/licitacao/publicados/edital_2019/edital_
065_2019.pdf 

Atenciosamente,

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

De: "Thaís Martins" <thais.martins@gruposeres.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Quinta-feira, 19 de dezembro de 2019 9:12:59
Assunto: Pedido de Esclarecimento - PE 65/2019

Prezados, bom dia!
Por favor, responder as seguintes dúvidas sobre a licitação em referência:

1. Quais endereços de onde serão prestados os serviços?
2. Informar a quantidade de funcionários por local.

Atenciosamente,
Thaís Martins
Licitações
(21) 2217-4141 - Ramal 4232
www.gruposeres.com.br
Rio de Janeiro | São Paulo | Resende | Salvador

qui, 19 de dez de 2019 10:12

Prezados, bom dia!

Por favor, responder as seguintes dúvidas sobre a licitação em referência:

1. Quais endereços de onde serão prestados os serviços?
2. Informar a quantidade de funcionários por local.

Atenciosamente,
Thaís Martins

http://www.tjgo.jus.br/docs/institucional/departamentos/licitacao/publicados/edital_2019/edital_065_2019.pdf
http://www.gruposeres.com.br/


Licitações
(21) 2217-4141 - Ramal 4232
www.gruposeres.com.br
Rio de Janeiro | São Paulo | Resende | Salvador

http://www.gruposeres.com.br/


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

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

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: CONSULTA AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 065/2019

qui, 19 de dez de 2019 16:14
13 anexos

Em resposta aos questionamentos informo que:

1. 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.

2. As convenções a serrem seguidas são:
- CCT 2018/2019 – SINDICATO DAS INDUSTRIAS GRÁFICAS DO ESTADO DE GOIAS, CNPJ
n. 01.640.556/0001-05 E SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS GRÁFICAS
DO ESTADO DE GOIAS, CNPJ n. 01.647.478/0001-70;
- CCT 2019/2020 – SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMATICA, TELECOMUNICAÇÕES
E SIMILARES DO ESTADO DE GOIAS - SINDINFORMATICA, CNPJ n. 37.387.925/0001-47; E
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES E TELEATENDIMENTO NO
ESTADO DE GOIAS, CNPJ n. 01.662.014/0001-33 e; 
- CCT – 2019/2021 - SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO
CONSERV LIMP PUB E AMBIENT COL LIXO SIM EST GOIAS, CNPJ n. 02.851.939/0001-95 E
SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA URBANA E
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DO ESTADO DE GOIAS - SEAC-GO, CNPJ n.
02.552.768/0001-01.

3. Seguem anexos com as composições de custos.

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 11:34:48
Assunto: CONSULTA AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 065/2019

CONSULTA C.A.S. N° 063/2019

Aparecida de Goiânia (GO), 18 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 065/2019

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.

Consultamos ainda se as categorias de Operador de Empilhadeira, Operador de Som, Técnico em
Telecomunicações e Técnico em Refrigeração, possuem adicional de insalubridade ou
periculosidade tendo em vista que os mesmos irão trabalhar com eletricidade e afins.

Por fim, diante das consultas explanadas em linhas volvidas, solicitamos ainda, que disponibilize
todas as planilhas de composição de custos que originaram o valor de referência do referido
Edital e Termo de Referência.

CONFIANÇA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI

CRISTIANE LEITE BARBOZA

ADMINISTRADORA

mailto:comercial@confiancaadministracao.com.br


De : Dir. Administrativa <diradmtj@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: CONSULTA AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 065/2019

Para : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Cc : Murilo Julio da Silveira Negrão <mjsnegrao@tjgo.jus.br>

consulta edital 65.2019.pdf
892 KB 

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 

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 

qua, 18 de dez de 2019 16:57

A/C Sr. Rogério Jayme 

Boa tarde!

Acerca do questionamento "categorias de Operador de Empilhadeira, Operador de Som,
Técnico em Telecomunicações e Técnico em Refrigeração, possuem adicional de insalubridade
ou periculosidade tendo em vista que os mesmos irão trabalhar com eletricidade e afins", a
Diretoria Administrativa entende que as informações acerca da planilha
de composição de custos devem ser prestadas pela Assessoria de
Elaboração de Editais da Diretoria-Geral.



Atenciosamente,

Denise Evangelista
Secretária-Executiva da Diretoria Administrativa
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TELEFONE: (62) 3236-2464

De: "Murilo Julio da Silveira Negrão" <mjsnegrao@tjgo.jus.br>
Para: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Cc: "diradmtj" <diradmtj@tjgo.jus.br>, "Tatiana Rodrigues Ferreira"
<trferreira@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 18 de dezembro de 2019 15:34:29
Assunto: Re: CONSULTA AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 065/2019

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 065/2019

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.
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.

Consultamos ainda se as categorias de Operador de Empilhadeira, Operador de Som, Técnico
em Telecomunicações e Técnico em Refrigeração, possuem adicional de insalubridade ou
periculosidade tendo em vista que os mesmos irão trabalhar com eletricidade e afins.
Verificar com o gestor



Por fim, diante das consultas explanadas em linhas volvidas, solicitamos ainda, que disponibilize
todas as planilhas de composição de custos que originaram o valor de referência do referido
Edital e Termo de Referência.
Verificar com a financeira

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: "Murilo Julio da Silveira Negrão" <mjsnegrao@tjgo.jus.br>, "diradmtj"
<diradmtj@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 18 de dezembro de 2019 13:31:28
Assunto: Fwd: CONSULTA AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 065/2019

Boa tarde!

Solicito, com a urgência que o caso requer, sejam respondidos, para este e-mail, os
questionamentos apresentados acerca do Pregão 065/2019.

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 11:34:48
Assunto: CONSULTA AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 065/2019

CONSULTA C.A.S. N° 063/2019

Aparecida de Goiânia (GO), 18 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



De : Murilo Julio da Silveira Negrão <mjsnegrao@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: CONSULTA AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 065/2019

Para : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Cc : diradmtj <diradmtj@tjgo.jus.br>, Tatiana Rodrigues

Ferreira <trferreira@tjgo.jus.br>

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 065/2019

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.

Consultamos ainda se as categorias de Operador de Empilhadeira, Operador de Som, Técnico em
Telecomunicações e Técnico em Refrigeração, possuem adicional de insalubridade ou
periculosidade tendo em vista que os mesmos irão trabalhar com eletricidade e afins.

Por fim, diante das consultas explanadas em linhas volvidas, solicitamos ainda, que disponibilize
todas as planilhas de composição de custos que originaram o valor de referência do referido
Edital e Termo de Referência.

CONFIANÇA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI

CRISTIANE LEITE BARBOZA

ADMINISTRADORA

qua, 18 de dez de 2019 16:34

AO

PODER JUDICIÁRIO

mailto:comercial@confiancaadministracao.com.br


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 065/2019

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.
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.

Consultamos ainda se as categorias de Operador de Empilhadeira, Operador de Som, Técnico
em Telecomunicações e Técnico em Refrigeração, possuem adicional de insalubridade ou
periculosidade tendo em vista que os mesmos irão trabalhar com eletricidade e afins.
Verificar com o gestor

Por fim, diante das consultas explanadas em linhas volvidas, solicitamos ainda, que disponibilize
todas as planilhas de composição de custos que originaram o valor de referência do referido
Edital e Termo de Referência.
Verificar com a financeira

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: "Murilo Julio da Silveira Negrão" <mjsnegrao@tjgo.jus.br>, "diradmtj"
<diradmtj@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 18 de dezembro de 2019 13:31:28
Assunto: Fwd: CONSULTA AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 065/2019



Boa tarde!

Solicito, com a urgência que o caso requer, sejam respondidos, para este e-mail, os
questionamentos apresentados acerca do Pregão 065/2019.

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 11:34:48
Assunto: CONSULTA AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 065/2019

CONSULTA C.A.S. N° 063/2019

Aparecida de Goiânia (GO), 18 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 065/2019

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.
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De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Fwd: CONSULTA AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 065/2019

Para : Murilo Julio da Silveira Negrão <mjsnegrao@tjgo.jus.br>,
Administrativa <diradmtj@tjgo.jus.br>

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.

Consultamos ainda se as categorias de Operador de Empilhadeira, Operador de Som, Técnico em
Telecomunicações e Técnico em Refrigeração, possuem adicional de insalubridade ou
periculosidade tendo em vista que os mesmos irão trabalhar com eletricidade e afins.

Por fim, diante das consultas explanadas em linhas volvidas, solicitamos ainda, que disponibilize
todas as planilhas de composição de custos que originaram o valor de referência do referido
Edital e Termo de Referência.

CONFIANÇA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI

CRISTIANE LEITE BARBOZA

ADMINISTRADORA

qua, 18 de dez de 2019 14:31
1 anexo

Boa tarde!

Solicito, com a urgência que o caso requer, sejam respondidos, para este e-mail, os
questionamentos apresentados acerca do Pregão 065/2019.

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 11:34:48
Assunto: CONSULTA AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 065/2019



CONSULTA C.A.S. N° 063/2019

Aparecida de Goiânia (GO), 18 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 065/2019

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.

Consultamos ainda se as categorias de Operador de Empilhadeira, Operador de Som, Técnico em
Telecomunicações e Técnico em Refrigeração, possuem adicional de insalubridade ou
periculosidade tendo em vista que os mesmos irão trabalhar com eletricidade e afins.

Por fim, diante das consultas explanadas em linhas volvidas, solicitamos ainda, que disponibilize
todas as planilhas de composição de custos que originaram o valor de referência do referido
Edital e Termo de Referência.

mailto:comercial@confiancaadministracao.com.br


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

Assunto : CONSULTA AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 065/2019
Para : rjayme@tjgo.jus.br

CONFIANÇA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI

CRISTIANE LEITE BARBOZA

ADMINISTRADORA

consulta edital 65.2019.pdf
892 KB 

qua, 18 de dez de 2019 12:34
1 anexo

CONSULTA C.A.S. N° 063/2019

Aparecida de Goiânia (GO), 18 de dezembro de 2019.
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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 065/2019

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
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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.

Consultamos ainda se as categorias de Operador de Empilhadeira, Operador de Som, Técnico em
Telecomunicações e Técnico em Refrigeração, possuem adicional de insalubridade ou
periculosidade tendo em vista que os mesmos irão trabalhar com eletricidade e afins.

Por fim, diante das consultas explanadas em linhas volvidas, solicitamos ainda, que disponibilize
todas as planilhas de composição de custos que originaram o valor de referência do referido
Edital e Termo de Referência.

CONFIANÇA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI

CRISTIANE LEITE BARBOZA

ADMINISTRADORA

consulta edital 65.2019.pdf
892 KB 



De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PREGÃO

ELETRÔNICO Nº 65/2019 - APOIO ADMINISTRATIVO
Para : comercial <comercial@gruposefix.com.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2019 - APOIO
ADMINISTRATIVO

qua, 18 de dez de 2019 11:59
1 anexo

Bom dia!

Tai informação não é necessária para a apresentação de propostas por parte das empresas
interessadas.

Atenciosamente,

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

De: "comercial" <comercial@gruposefix.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 16:22:52
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2019 - APOIO
ADMINISTRATIVO 

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

 



De : comercial@gruposefix.com.br
Assunto : PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 65/2019 - APOIO ADMINISTRATIVO
Para : rjayme@tjgo.jus.br

seg, 16 de dez de 2019 17:22
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:
 
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: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PREGÃO

ELETRÔNICO Nº 65/2019 - APOIO ADMINISTRATIVO
Para : comercial <comercial@gruposefix.com.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2019 - APOIO
ADMINISTRATIVO

qua, 18 de dez de 2019 11:59
1 anexo

Bom dia!

Tai informação não é necessária para a apresentação de propostas por parte das empresas
interessadas.

Atenciosamente,

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

De: "comercial" <comercial@gruposefix.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 16:22:52
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2019 - APOIO
ADMINISTRATIVO 

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

 



De : comercial@gruposefix.com.br
Assunto : PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 65/2019 - APOIO ADMINISTRATIVO
Para : rjayme@tjgo.jus.br

seg, 16 de dez de 2019 17:22
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:
 
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 : Fwd: Questionamento

Para : publico@tarenti.com.br

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Fwd: Questionamento

qui, 19 de dez de 2019 16:31
12 anexos

Favor confirmar recebimento.

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

De: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Para: "Tarenti" <publico@tarenti.com.br>
Enviadas: Quinta-feira, 19 de dezembro de 2019 15:29:26
Assunto: Re: Questionamento

Itens 1, 2, 6, 7, 8 e 9 - informações desnecessárias à formulação de propostas.
Item 3 - A prestação dos serviços deverá ocorrer em conformidade com as necessidades do
órgão, após a emissão do Nota de Empenho e, imediatamente após a assinatura do contrato,
tendo em vista ser uma ata de registro de preços.
Itens  4 e 5 - Seguem arquivos com a composição dos custos a serrem observados para cada
categoria.
Itens 10, a 16 - tais informações encontram-se no termo de referência anexo do edital.
17 - seu entendimento não está correto.

Favor confirmar recebimento deste.

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

De: "Tarenti" <publico@tarenti.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Sexta-feira, 13 de dezembro de 2019 14:43:22
Assunto: Questionamento

Boa tarde!
 
Segue abaixo questionamento referente ao Pregão Eletrônico nº 065/2019, cujo objeto é contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra terceirizada.
 

1. Hoje já existe ou já existiu a prestação dos serviços ou será uma nova contratação? Em caso
positivo, qual a atual prestadora dos serviços? Qual é o número do Contrato?

2. Qual a data término do atual contrato?

3. Qual a data estimada para início das atividades?

4. Os funcionários terão direito a adicional de periculosidade? Em caso positivo, quantos e quais



postos?

5. Os funcionários terão direito a adicional de insalubridade? Em caso positivo, quantos, quais postos
e qual percentual?

6. Qual a quantidade de funcionários que executam os serviços atualmente?

7. Qual o valor dos salários praticados atualmente?

8. OS funcionários recebem algum benefício além do exigido na Convenção da Categoria? Em caso
positivo quais benefícios e respectivos valores?

9. Qual o sindicato utilizado pela atual prestadora dos serviços? A empresa vencedora poderá adotar o
sindicato pertencente ao seu ramo de atividade?

10. Para a jornada de 44 horas semanais, existirá jornadas aos sábados?

11. O preposto terá figura apenas de acompanhamento contratual, sendo necessário comparecer,
eventualmente ao local de trabalho?

12. Haverá necessidade de ter um preposto na localidade? Caso positivo, o preposto poderá ser um
dos profissionais que atenderá o escopo contratual?

13. O preposto deverá permanecer em tempo integral no local de execução dos serviços?

14. Em caso de homologação da Convenção Coletiva de Trabalho – CCT da categoria, durante a
execução do contrato, a licitante vencedora terá direito à Repactuação Contratual, conforme variação
da nova CCT?

15. Qual o critério para reajuste contratual? Qual a data base para fins de reajuste? Será conforme
data de apresentação da proposta ou data do dissídio da categoria?
 
16 – Quanto da liquidação do faturamento, será realizada a retenção em fonte a título de INSS para
empresa do lucro real ou presumido?
 
17 -O objeto e a descrição dos serviços solicita serviços e mão de obra , que só pode ser realizada
com a disponibilização de profissionais na estrutura da contratante, desta forma, entendemos se tratar
de empreitada com cessão de mão de obra/alocação,  correto?
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De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: Questionamento

Para : Tarenti <publico@tarenti.com.br>
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qui, 19 de dez de 2019 16:29

Itens 1, 2, 6, 7, 8 e 9 - informações desnecessárias à formulação de propostas.
Item 3 - A prestação dos serviços deverá ocorrer em conformidade com as necessidades do
órgão, após a emissão do Nota de Empenho e, imediatamente após a assinatura do contrato,
tendo em vista ser uma ata de registro de preços.
Itens  4 e 5 - Seguem arquivos com a composição dos custos a serrem observados para cada
categoria.
Itens 10, a 16 - tais informações encontram-se no termo de referência anexo do edital.
17 - seu entendimento não está correto.

Favor confirmar recebimento deste.

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

De: "Tarenti" <publico@tarenti.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Sexta-feira, 13 de dezembro de 2019 14:43:22
Assunto: Questionamento

Boa tarde!
 
Segue abaixo questionamento referente ao Pregão Eletrônico nº 065/2019, cujo objeto é contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra terceirizada.
 



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

1. Hoje já existe ou já existiu a prestação dos serviços ou será uma nova contratação? Em caso
positivo, qual a atual prestadora dos serviços? Qual é o número do Contrato?

2. Qual a data término do atual contrato?

3. Qual a data estimada para início das atividades?

4. Os funcionários terão direito a adicional de periculosidade? Em caso positivo, quantos e quais
postos?

5. Os funcionários terão direito a adicional de insalubridade? Em caso positivo, quantos, quais postos
e qual percentual?

6. Qual a quantidade de funcionários que executam os serviços atualmente?

7. Qual o valor dos salários praticados atualmente?

8. OS funcionários recebem algum benefício além do exigido na Convenção da Categoria? Em caso
positivo quais benefícios e respectivos valores?

9. Qual o sindicato utilizado pela atual prestadora dos serviços? A empresa vencedora poderá adotar o
sindicato pertencente ao seu ramo de atividade?

10. Para a jornada de 44 horas semanais, existirá jornadas aos sábados?

11. O preposto terá figura apenas de acompanhamento contratual, sendo necessário comparecer,
eventualmente ao local de trabalho?

12. Haverá necessidade de ter um preposto na localidade? Caso positivo, o preposto poderá ser um
dos profissionais que atenderá o escopo contratual?

13. O preposto deverá permanecer em tempo integral no local de execução dos serviços?

14. Em caso de homologação da Convenção Coletiva de Trabalho – CCT da categoria, durante a
execução do contrato, a licitante vencedora terá direito à Repactuação Contratual, conforme variação
da nova CCT?

15. Qual o critério para reajuste contratual? Qual a data base para fins de reajuste? Será conforme
data de apresentação da proposta ou data do dissídio da categoria?
 
16 – Quanto da liquidação do faturamento, será realizada a retenção em fonte a título de INSS para
empresa do lucro real ou presumido?
 
17 -O objeto e a descrição dos serviços solicita serviços e mão de obra , que só pode ser realizada
com a disponibilização de profissionais na estrutura da contratante, desta forma, entendemos se tratar
de empreitada com cessão de mão de obra/alocação,  correto?
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Assunto : Fwd: Questionamento
Para : Murilo Julio da Silveira Negrão <mjsnegrao@tjgo.jus.br>,

Administrativa <diradmtj@tjgo.jus.br>

1 anexo

Boa tarde!

Solicito, com a urgência que o caso requer, sejam respondidos, para este e-mail, os
questionamentos apresentados acerca do Pregão 065/2019.

Atenciosamente,

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

De: "Tarenti" <publico@tarenti.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Sexta-feira, 13 de dezembro de 2019 14:43:22
Assunto: Questionamento

Boa tarde!
 
Segue abaixo questionamento referente ao Pregão Eletrônico nº 065/2019, cujo objeto é contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra terceirizada.
 

1. Hoje já existe ou já existiu a prestação dos serviços ou será uma nova contratação? Em caso
positivo, qual a atual prestadora dos serviços? Qual é o número do Contrato?

2. Qual a data término do atual contrato?

3. Qual a data estimada para início das atividades?

4. Os funcionários terão direito a adicional de periculosidade? Em caso positivo, quantos e quais
postos?

5. Os funcionários terão direito a adicional de insalubridade? Em caso positivo, quantos, quais postos
e qual percentual?

6. Qual a quantidade de funcionários que executam os serviços atualmente?

7. Qual o valor dos salários praticados atualmente?

8. OS funcionários recebem algum benefício além do exigido na Convenção da Categoria? Em caso
positivo quais benefícios e respectivos valores?

9. Qual o sindicato utilizado pela atual prestadora dos serviços? A empresa vencedora poderá adotar o
sindicato pertencente ao seu ramo de atividade?

10. Para a jornada de 44 horas semanais, existirá jornadas aos sábados?

11. O preposto terá figura apenas de acompanhamento contratual, sendo necessário comparecer,
eventualmente ao local de trabalho?



De : Tarenti <publico@tarenti.com.br>
Assunto : Questionamento

Para : rjayme@tjgo.jus.br

12. Haverá necessidade de ter um preposto na localidade? Caso positivo, o preposto poderá ser um
dos profissionais que atenderá o escopo contratual?

13. O preposto deverá permanecer em tempo integral no local de execução dos serviços?

14. Em caso de homologação da Convenção Coletiva de Trabalho – CCT da categoria, durante a
execução do contrato, a licitante vencedora terá direito à Repactuação Contratual, conforme variação
da nova CCT?

15. Qual o critério para reajuste contratual? Qual a data base para fins de reajuste? Será conforme
data de apresentação da proposta ou data do dissídio da categoria?
 
16 – Quanto da liquidação do faturamento, será realizada a retenção em fonte a título de INSS para
empresa do lucro real ou presumido?
 
17 -O objeto e a descrição dos serviços solicita serviços e mão de obra , que só pode ser realizada
com a disponibilização de profissionais na estrutura da contratante, desta forma, entendemos se tratar
de empreitada com cessão de mão de obra/alocação,  correto?
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