
De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 041/2020

Para : Bruno Torelli <bruno@produserv.com.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 041/2020

qua, 03 de jun de 2020 14:57

Boa tarde!

Em resposta aos questionamentos informo:

1. Não é possível o encaminhamento das planilhas constantes do anexo IV do edital uma vez
que esses não mais são confeccionados por Secretaria;
2. Como já informado anteriormente, não é mais atribuição desta Secretaria a confecção dos
editais portanto não é possível informar acerca das alíquotas do ISS e valores das tarifas
unitárias dos Municípios;
3. Não é admitida a utlização de média de ISS e de vales-transporte na composição dos custos;
4. O contrato que se encerra agora está sendo prestado pela empresa ALPHA Terceirização;
5. Acerca dos adicionais verificar planilha constante do edital e convenção coletiva da categoria;
6. Todos os valores acerca dda prestação dos serviços estão estabelecidas no Termo de
Referencia, anexo do edital.

Atenciosamente,

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

De: "Bruno Torelli" <bruno@produserv.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Cc: rodrigo@produserv.com.br
Enviadas: Segunda-feira, 1 de junho de 2020 12:05:14
Assunto: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 041/2020

Prezados Senhores,

Bom dia! Como vão?

Em atenção aos termos do Edital do Pregão Eletrônico n° 041/2020, gostaríamos de solicitar os
seguintes esclarecimentos:

1) É possível nos encaminharem, em excel, as planilhas divulgadas no Anexo IV do Edital?

2) É possível nos informarem as alíquotas do ISS (Código 17.05) para cada um dos Municípios
aonde serão prestados os serviços?

3) É possível nos informarem os valores das tarifas unitárias de cada um dos Municípios aonde
serão prestados os serviços?

4) É admitida a utilização de média de ISS e de vale-transporte para composição de nossos
custos?

5) Atualmente, há alguma empresa prestando estes serviços? Se sim, qual empresa?



De : Bruno Torelli <bruno@produserv.com.br>
Assunto : EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 041/2020

Para : rjayme@tjgo.jus.br
Cc : rodrigo@produserv.com.br

6) É devido algum adicional como insalubridade ou periculosidade aos motoristas?

7) Haverá realização de horas extras? Se sim, como se dará o procedimento de informação,
realização e faturamento?

8) É correto afirmar que o valor das diárias será fixo e não poderá ser alterado por nenhum
licitante, fazendo, portanto, parte do valor global deste certame, certo?

Certos de v. retorno positivo, ficamos no aguardo e, como sempre, à disposição.

Att.

Bruno Torelli
Gerente Comercial
(41) 3607-2988

seg, 01 de jun de 2020 12:05

Prezados Senhores,

Bom dia! Como vão?

Em atenção aos termos do Edital do Pregão Eletrônico n° 041/2020, gostaríamos
de solicitar os seguintes esclarecimentos:

1) É possível nos encaminharem, em excel, as planilhas divulgadas no Anexo IV
do Edital?

2) É possível nos informarem as alíquotas do ISS (Código 17.05) para cada um
dos Municípios aonde serão prestados os serviços?

3) É possível nos informarem os valores das tarifas unitárias de cada um dos
Municípios aonde serão prestados os serviços?

4) É admitida a utilização de média de ISS e de vale-transporte para
composição de nossos custos?

5) Atualmente, há alguma empresa prestando estes serviços? Se sim, qual
empresa?

6) É devido algum adicional como insalubridade ou periculosidade aos
motoristas?

7) Haverá realização de horas extras? Se sim, como se dará o procedimento de
informação, realização e faturamento?

8) É correto afirmar que o valor das diárias será fixo e não poderá ser
alterado por nenhum licitante, fazendo, portanto, parte do valor global deste
certame, certo?

Certos de v. retorno positivo, ficamos no aguardo e, como sempre, à
disposição.



Att.

Bruno Torelli
Gerente Comercial
(41) 3607-2988



De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO 041/2020

Para : licitacao@foccusadm.com.br

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO 041/2020

qua, 03 de jun de 2020 14:45

Boa tarde!

Em resposta ao questionamento informo que os atestados deverão ser de motorista
e encarregado ou de serviços similares 
conforme estabelecido no item 50.3, letra "b" do edital e item 20.2.2, letra "b"
do Termo de Referência.

Extrai-se do edital:

"50.3. documentação relativa à qualificação técnica:

a. Comprovação de aptidão para desempenho da atividade por meio de um
ou mais atestados de capacidade técnica, expedidos por pessoa jurídica de
direito
público ou privado, atuante no mercado nacional, comprovando desempenho de
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto deste Termo de Referência;

b. Para atender a exigência acima, deverá ser comprovada, no somatório dos
atestados, a execução de serviços similares equivalente ou superior a 50% do
número de postos de trabalho a serem contratados;"

Portanto não há se falar em apresentação de atestados com qualquer tipo de mão
de obra. Somente serão aceitos os atestados que 
comprovem serviços que guardem similaridade com as categorias contratadas.

Atenciosamente,   

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

----- Mensagem original -----
De: licitacao@foccusadm.com.br
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Terça-feira, 2 de junho de 2020 13:22:44
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO  041/2020

///
Prezado(a) Pregoeiro(a),

Solicito esclarecimento com fulcro no item 50.3  documentação relativa à 
qualificação técnica, os atestados exigidos na qualificação técnica 
podem ser de mão de obra? Caso contrario, que tipo de atestado devem ser 
apresentados?
-- 



De : licitacao@foccusadm.com.br
Assunto : PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO 041/2020

Para : rjayme@tjgo.jus.br

Atenciosamente,
Paulo Henrique

_DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES_
_FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI_
_CNPJ: 05.897.975/0001-88_
_FONE: (62) 3284-9129_

ter, 02 de jun de 2020 13:22

///
Prezado(a) Pregoeiro(a),

Solicito esclarecimento com fulcro no item 50.3  documentação relativa à 
qualificação técnica, os atestados exigidos na qualificação técnica 
podem ser de mão de obra? Caso contrario, que tipo de atestado devem ser 
apresentados?
-- 

Atenciosamente,
Paulo Henrique

_DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES_
_FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI_
_CNPJ: 05.897.975/0001-88_
_FONE: (62) 3284-9129_


