
De : Lillian Ferreira L. M. Couto
<lflmcouto@tjgo.jus.br>

Assunto : Re: RES: Solicitação de Esclarecimento -
Pregão Eletrônico 72/2020 - TJ/GO

Para : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>,
Tatiana Rodrigues Ferreira
<trferreira@tjgo.jus.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: RES: Solicitação de Esclarecimento - Pregão Eletrônico 72/2020 - TJ/GO

sex, 13 de nov de 2020 14:53

1 anexo

Boa tarde,

Em resposta ao item 8:

8 – Qual o horário de entrada e saída de cada um dos postos que estão sendo licitados?
Conforme item 4 do Termo de Referência, a jornada de trabalho dos
postos de office boy/contínuo, Auxiliar de Arquivo e Supervisor de
Teleoperador é de 44h horas semanais e de Teleoperador de 36h
semanais, distribuídos dentro do horário de funcionamento do Tribunal de Jus�ça.
Esclareço que, atualmente, o horário de funcionamento deste Tribunal compreende o período de
7h às 19h.

Lillian Leal Couto
Diretoria Administrativa
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Tel: (62) 32362464

De: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Para: "lflmcouto" <lflmcouto@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 12 de novembro de 2020 17:01:08
Assunto: Fwd: RES: Solicitação de Esclarecimento - Pregão Eletrônico 72/2020 -
TJ/GO

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



De: "licitacoes" <licitacoes@lideranca.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Cc: "henrique costas" <henrique.costas@lideranca.com.br>, "Fabiano"
<Fabiano@lideranca.com.br>, "Rafael Souza Licitações"
<rafael.souza@lideranca.com.br>
Enviadas: Quarta-feira, 11 de novembro de 2020 16:47:57
Assunto: RES: Solicitação de Esclarecimento - Pregão Eletrônico 72/2020 -
TJ/GO



Prezados Srs. Boa tarde,
 
A empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda., inscrita no CNPJ
00.482.840/0001-38, em complementação ao e-mail enviado anteriormente, vem
por meio deste solicitar os seguintes esclarecimentos:
 
8 – Qual o horário de entrada e saída de cada um dos postos que estão sendo
licitados?
 
Pedimos acusar o recebimento.
 
Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição.
 

Rafael Furquim de Souza
Comercial Licitações
(48) 3733-3191 | SKYPE: rafaelsouza.lidera
licitacoes@lideranca.com.br

 
 
De: licitacoes 

 Enviada em: terça-feira, 10 de novembro de 2020 12:36
 Para: rjayme@tjgo.jus.br

 Cc: Henrique Felix Costas Comercial Licitações; Fabiano Comercial Licitações;
Rafael Souza Comercial Licitações

 Assunto: Solicitação de Esclarecimento - Pregão Eletrônico 72/2020 - TJ/GO
 
Prezados Srs. Bom dia,
 
A empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda., inscrita no CNPJ
00.482.840/0001-38, vem por meio deste solicitar esclarecimentos em relação ao
Pregão Eletrônico 72/2020, referente contratação de serviços terceirizados de
Office boy, de Teleoperadores de Call Center e Supervisores de  Teleoperadores de
Call Center e de Auxiliar de Arquivo, conforme seguem:
 
1 – Os valores de diárias deverão constar na proposta? Caso sim, esses preços das
diárias estimados conforme imagem abaixo, serão objeto de lance e poderão ser
reduzidos? Ou são fixos, não passíveis de redução?
 

mailto:licitacoes@lideranca.com.br


 
2 – Quais empresas executam atualmente cada um dos serviços ora licitados?
 
3 – Qual alíquota de ISS deverá ser utilizada nas planilhas de custos?
 
4 – Entendemos que deverão ser apresentadas 4 planilhas de custos, 1 para cada
função. Está correto o nosso entendimento?
 
5 – Algum colaborador receberá adicional de insalubridade, periculosidade ou
adicional noturno?
 
6 – Além dos uniformes deverá ser fornecido algum tipo de material e/ou
equipamento?
 
7 – Quando feito o deslocamento dos colaboradores para prestação de serviços
nas Comarcas do interior, o transporte será responsabilidade da contratante ou da
contratada? Caso seja da contratada, os custos de transporte já estão incluídos no
valor unitário estimado de R$ 210,00?
 
Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição.
 
Pedimos gentilmente acusarem o recebimento deste.
 
Att.



 
 

Rafael Furquim de Souza
Comercial Licitações
( (48) 3733-3191 | SKYPE: rafaelsouza.lidera
* rafael.souza@lideranca.com.br

 
 
 
 

mailto:sabrina.zimmermann@lideranca.com.br
mailto:rafael.souza@lideranca.com.br


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

Assunto : Fwd: RES: Solicitação de Esclarecimento -
Pregão Eletrônico 72/2020 - TJ/GO

Para : Lillian Ferreira L. M. Couto
<lflmcouto@tjgo.jus.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.

qui, 12 de nov de 2020 17:01

1 anexo

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

De: "licitacoes" <licitacoes@lideranca.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Cc: "henrique costas" <henrique.costas@lideranca.com.br>, "Fabiano"
<Fabiano@lideranca.com.br>, "Rafael Souza Licitações"
<rafael.souza@lideranca.com.br>
Enviadas: Quarta-feira, 11 de novembro de 2020 16:47:57
Assunto: RES: Solicitação de Esclarecimento - Pregão Eletrônico 72/2020 -
TJ/GO



Prezados Srs. Boa tarde,
 
A empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda., inscrita no CNPJ
00.482.840/0001-38, em complementação ao e-mail enviado anteriormente, vem
por meio deste solicitar os seguintes esclarecimentos:
 
8 – Qual o horário de entrada e saída de cada um dos postos que estão sendo
licitados?
 
Pedimos acusar o recebimento.
 
Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição.
 

Rafael Furquim de Souza
Comercial Licitações
(48) 3733-3191 | SKYPE: rafaelsouza.lidera
licitacoes@lideranca.com.br

 
 
De: licitacoes 

 Enviada em: terça-feira, 10 de novembro de 2020 12:36
 Para: rjayme@tjgo.jus.br

 Cc: Henrique Felix Costas Comercial Licitações; Fabiano Comercial Licitações;
Rafael Souza Comercial Licitações

 Assunto: Solicitação de Esclarecimento - Pregão Eletrônico 72/2020 - TJ/GO
 
Prezados Srs. Bom dia,
 
A empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda., inscrita no CNPJ
00.482.840/0001-38, vem por meio deste solicitar esclarecimentos em relação ao
Pregão Eletrônico 72/2020, referente contratação de serviços terceirizados de
Office boy, de Teleoperadores de Call Center e Supervisores de  Teleoperadores de
Call Center e de Auxiliar de Arquivo, conforme seguem:
 
1 – Os valores de diárias deverão constar na proposta? Caso sim, esses preços das
diárias estimados conforme imagem abaixo, serão objeto de lance e poderão ser
reduzidos? Ou são fixos, não passíveis de redução?
 

mailto:licitacoes@lideranca.com.br


 
2 – Quais empresas executam atualmente cada um dos serviços ora licitados?
 
3 – Qual alíquota de ISS deverá ser utilizada nas planilhas de custos?
 
4 – Entendemos que deverão ser apresentadas 4 planilhas de custos, 1 para cada
função. Está correto o nosso entendimento?
 
5 – Algum colaborador receberá adicional de insalubridade, periculosidade ou
adicional noturno?
 
6 – Além dos uniformes deverá ser fornecido algum tipo de material e/ou
equipamento?
 
7 – Quando feito o deslocamento dos colaboradores para prestação de serviços
nas Comarcas do interior, o transporte será responsabilidade da contratante ou da
contratada? Caso seja da contratada, os custos de transporte já estão incluídos no
valor unitário estimado de R$ 210,00?
 
Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição.
 
Pedimos gentilmente acusarem o recebimento deste.
 
Att.



 
 

Rafael Furquim de Souza
Comercial Licitações
( (48) 3733-3191 | SKYPE: rafaelsouza.lidera
* rafael.souza@lideranca.com.br

 
 
 
 

mailto:sabrina.zimmermann@lideranca.com.br
mailto:rafael.souza@lideranca.com.br


De : licitacoes <licitacoes@lideranca.com.br>
Assunto : RES: Solicitação de Esclarecimento - Pregão

Eletrônico 72/2020 - TJ/GO

Para : rjayme@tjgo.jus.br

Cc : Henrique Felix Costas Comercial Licitações
<henrique.costas@lideranca.com.br>,
Fabiano Comercial Licitações
<Fabiano@lideranca.com.br>, Rafael Souza
Comercial Licitações
<rafael.souza@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.

qua, 11 de nov de 2020 16:47
1 anexo

Prezados Srs. Boa tarde,
 
A empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda., inscrita no CNPJ
00.482.840/0001-38, em complementação ao e-mail enviado anteriormente, vem
por meio deste solicitar os seguintes esclarecimentos:
 
8 – Qual o horário de entrada e saída de cada um dos postos que estão sendo
licitados?
 
Pedimos acusar o recebimento.
 
Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição.
 

Rafael Furquim de Souza
Comercial Licitações
(48) 3733-3191 | SKYPE: rafaelsouza.lidera
licitacoes@lideranca.com.br

 
 
De: licitacoes 

 Enviada em: terça-feira, 10 de novembro de 2020 12:36
 Para: rjayme@tjgo.jus.br

 Cc: Henrique Felix Costas Comercial Licitações; Fabiano Comercial Licitações;

mailto:licitacoes@lideranca.com.br


Rafael Souza Comercial Licitações
Assunto: Solicitação de Esclarecimento - Pregão Eletrônico 72/2020 - TJ/GO
 
Prezados Srs. Bom dia,
 
A empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda., inscrita no CNPJ
00.482.840/0001-38, vem por meio deste solicitar esclarecimentos em relação ao
Pregão Eletrônico 72/2020, referente contratação de serviços terceirizados de
Office boy, de Teleoperadores de Call Center e Supervisores de  Teleoperadores de
Call Center e de Auxiliar de Arquivo, conforme seguem:
 
1 – Os valores de diárias deverão constar na proposta? Caso sim, esses preços das
diárias estimados conforme imagem abaixo, serão objeto de lance e poderão ser
reduzidos? Ou são fixos, não passíveis de redução?
 

 
2 – Quais empresas executam atualmente cada um dos serviços ora licitados?
 
3 – Qual alíquota de ISS deverá ser utilizada nas planilhas de custos?
 
4 – Entendemos que deverão ser apresentadas 4 planilhas de custos, 1 para cada
função. Está correto o nosso entendimento?
 



5 – Algum colaborador receberá adicional de insalubridade, periculosidade ou
adicional noturno?
 
6 – Além dos uniformes deverá ser fornecido algum tipo de material e/ou
equipamento?
 
7 – Quando feito o deslocamento dos colaboradores para prestação de serviços
nas Comarcas do interior, o transporte será responsabilidade da contratante ou da
contratada? Caso seja da contratada, os custos de transporte já estão incluídos no
valor unitário estimado de R$ 210,00?
 
Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição.
 
Pedimos gentilmente acusarem o recebimento deste.
 
Att.
 
 

Rafael Furquim de Souza
Comercial Licitações
( (48) 3733-3191 | SKYPE: rafaelsouza.lidera
* rafael.souza@lideranca.com.br

 
 
 
 

mailto:sabrina.zimmermann@lideranca.com.br
mailto:rafael.souza@lideranca.com.br


De : Lillian Ferreira L. M. Couto
<lflmcouto@tjgo.jus.br>

Assunto : Re: Solicitação de Esclarecimento - Pregão
Eletrônico 72/2020 - TJ/GO

Para : Tatiana Rodrigues Ferreira
<trferreira@tjgo.jus.br>, Rogerio Jayme
<rjayme@tjgo.jus.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.

ter, 10 de nov de 2020 15:35

1 anexo

1 – Os valores de diárias deverão constar na proposta? Caso sim, esses preços das diárias
es�mados conforme imagem abaixo, serão objeto de lance e poderão ser reduzidos? Ou são fixos,
não passíveis de redução? Os valores de diárias são fixos (não passíveis de
redução) e deverão ser contabilizados na proposta.

2 – Quais empresas executam atualmente cada um dos serviços ora licitados? No que refere-
se aos postos de office boy/contínuos é a empresa que fez o presente
questionamento - Liderança Limpeza e Conservação Ltda. Quanto aos
postos de teleoperador e supervisor, a contratada atual é a Alpha
Terceirizações e, por fim, no que tange ao posto de Auxiliar de Arquivo,
registro que é a primeira vez que este Poder Judiciário contrata esta
função.
 
3 – Qual alíquota de ISS deverá ser u�lizada nas planilhas de custos? A alíquota de ISS será
a praticada no município de Goiânia (local da prestação de serviços),
sendo que essa informação deverá ser consultada diretamente com a
Prefeitura. 
 
4 – Entendemos que deverão ser apresentadas 4 planilhas de custos, 1 para cada função. Está
correto o nosso entendimento? Correto.
 
5 – Algum colaborador receberá adicional de insalubridade, periculosidade ou adicional
noturno? Este poder não incluiu os referidos adicionais para as categorias
requeridas. Porém, vale ressaltar que, conforme item  7.7.1 do Termo de
Referência, "Caso a empresa entenda pela existência dessas condições
de insalubridade e periculosidade, deverá apresentar, às suas expensas,
laudo técnico que confirme a necessidade e grau desses adicionais";
 



6 – Além dos uniformes deverá ser fornecido algum �po de material e/ou equipamento? Além
dos uniformes, a contratada deverá fornecer os epi's descritos no item
13, para os postos de office boy/contínuo e auxiliar de arquivo
 
7 – Quando feito o deslocamento dos colaboradores para prestação de serviços nas Comarcas do
interior, o transporte será responsabilidade da contratante ou da contratada? Caso seja da
contratada, os custos de transporte já estão incluídos no valor unitário es�mado de R$ 210,00? O
transporte será de responsabilidade da contratante, sendo que o valor de
R$ 210,00 é para custear gastos com hospedagem e alimentação.
 

Lillian Leal Couto
Diretoria Administrativa
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Tel: (62) 32362464

De: "Tatiana Rodrigues Ferreira" <trferreira@tjgo.jus.br>
Para: "lflmcouto" <lflmcouto@tjgo.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 10 de novembro de 2020 14:59:39
Assunto: Fwd: Solicitação de Esclarecimento - Pregão Eletrônico 72/2020 -
TJ/GO

Tatiana Rodrigues Ferreira
   Diretora Administrativa

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Telefone: 32362464



De: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Para: "Tatiana Rodrigues Ferreira" <trferreira@tjgo.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 10 de novembro de 2020 14:40:34
Assunto: Fwd: Solicitação de Esclarecimento - Pregão Eletrônico 72/2020 -
TJ/GO

Boa tarde Tatiana,

Favor responder aos questionamentos no prazo máximo de 24 horas.

Atenciosamente,

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

De: "Rafael Souza Licitações" <rafael.souza@lideranca.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Cc: "henrique costas" <henrique.costas@lideranca.com.br>, "Fabiano"
<Fabiano@lideranca.com.br>, "Rafael Souza Licitações"
<rafael.souza@lideranca.com.br>
Enviadas: Terça-feira, 10 de novembro de 2020 13:52:45
Assunto: Solicitação de Esclarecimento - Pregão Eletrônico 72/2020 - TJ/GO



Prezados Srs. Bom dia,
 
A empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda., inscrita no CNPJ
00.482.840/0001-38, vem por meio deste solicitar esclarecimentos em relação ao
Pregão Eletrônico 72/2020, referente contratação de serviços terceirizados de
Office boy, de Teleoperadores de Call Center e Supervisores de  Teleoperadores de
Call Center e de Auxiliar de Arquivo, conforme seguem:
 
1 – Os valores de diárias deverão constar na proposta? Caso sim, esses preços das
diárias estimados conforme imagem abaixo, serão objeto de lance e poderão ser
reduzidos? Ou são fixos, não passíveis de redução?
 

 
2 – Quais empresas executam atualmente cada um dos serviços ora licitados?
 
3 – Qual alíquota de ISS deverá ser utilizada nas planilhas de custos?
 
4 – Entendemos que deverão ser apresentadas 4 planilhas de custos, 1 para cada
função. Está correto o nosso entendimento?
 
5 – Algum colaborador receberá adicional de insalubridade, periculosidade ou
adicional noturno?
 



6 – Além dos uniformes deverá ser fornecido algum tipo de material e/ou
equipamento?
 
7 – Quando feito o deslocamento dos colaboradores para prestação de serviços
nas Comarcas do interior, o transporte será responsabilidade da contratante ou da
contratada? Caso seja da contratada, os custos de transporte já estão incluídos no
valor unitário estimado de R$ 210,00?
 
Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição.
 
Pedimos gentilmente acusarem o recebimento deste.
 
Att.
 
 

Rafael Furquim de Souza
Comercial Licitações
( (48) 3733-3191 | SKYPE: rafaelsouza.lidera
* rafael.souza@lideranca.com.br

 
 
 
 

mailto:sabrina.zimmermann@lideranca.com.br
mailto:rafael.souza@lideranca.com.br


De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Fwd: Solicitação de Esclarecimento - Pregão

Eletrônico 72/2020 - TJ/GO

Para : Tatiana Rodrigues Ferreira
<trferreira@tjgo.jus.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.

ter, 10 de nov de 2020 14:40
1 anexo

Boa tarde Tatiana,

Favor responder aos questionamentos no prazo máximo de 24 horas.

Atenciosamente,

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

De: "Rafael Souza Licitações" <rafael.souza@lideranca.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Cc: "henrique costas" <henrique.costas@lideranca.com.br>, "Fabiano"
<Fabiano@lideranca.com.br>, "Rafael Souza Licitações"
<rafael.souza@lideranca.com.br>
Enviadas: Terça-feira, 10 de novembro de 2020 13:52:45
Assunto: Solicitação de Esclarecimento - Pregão Eletrônico 72/2020 - TJ/GO



Prezados Srs. Bom dia,
 
A empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda., inscrita no CNPJ
00.482.840/0001-38, vem por meio deste solicitar esclarecimentos em relação ao
Pregão Eletrônico 72/2020, referente contratação de serviços terceirizados de
Office boy, de Teleoperadores de Call Center e Supervisores de  Teleoperadores de
Call Center e de Auxiliar de Arquivo, conforme seguem:
 
1 – Os valores de diárias deverão constar na proposta? Caso sim, esses preços das
diárias estimados conforme imagem abaixo, serão objeto de lance e poderão ser
reduzidos? Ou são fixos, não passíveis de redução?
 

 
2 – Quais empresas executam atualmente cada um dos serviços ora licitados?
 
3 – Qual alíquota de ISS deverá ser utilizada nas planilhas de custos?
 
4 – Entendemos que deverão ser apresentadas 4 planilhas de custos, 1 para cada
função. Está correto o nosso entendimento?
 
5 – Algum colaborador receberá adicional de insalubridade, periculosidade ou
adicional noturno?
 



6 – Além dos uniformes deverá ser fornecido algum tipo de material e/ou
equipamento?
 
7 – Quando feito o deslocamento dos colaboradores para prestação de serviços
nas Comarcas do interior, o transporte será responsabilidade da contratante ou da
contratada? Caso seja da contratada, os custos de transporte já estão incluídos no
valor unitário estimado de R$ 210,00?
 
Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição.
 
Pedimos gentilmente acusarem o recebimento deste.
 
Att.
 
 

Rafael Furquim de Souza
Comercial Licitações
( (48) 3733-3191 | SKYPE: rafaelsouza.lidera
* rafael.souza@lideranca.com.br

 
 
 
 

mailto:sabrina.zimmermann@lideranca.com.br
mailto:rafael.souza@lideranca.com.br


De : Rafael Souza Comercial Licitações
<rafael.souza@lideranca.com.br>

Assunto : Solicitação de Esclarecimento - Pregão
Eletrônico 72/2020 - TJ/GO

Para : rjayme@tjgo.jus.br
Cc : Henrique Felix Costas Comercial Licitações

<henrique.costas@lideranca.com.br>,
Fabiano Comercial Licitações
<Fabiano@lideranca.com.br>, Rafael Souza
Comercial Licitações
<rafael.souza@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.

ter, 10 de nov de 2020 13:52
1 anexo

Prezados Srs. Bom dia,
 
A empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda., inscrita no CNPJ
00.482.840/0001-38, vem por meio deste solicitar esclarecimentos em relação ao
Pregão Eletrônico 72/2020, referente contratação de serviços terceirizados de
Office boy, de Teleoperadores de Call Center e Supervisores de  Teleoperadores de
Call Center e de Auxiliar de Arquivo, conforme seguem:
 
1 – Os valores de diárias deverão constar na proposta? Caso sim, esses preços das
diárias estimados conforme imagem abaixo, serão objeto de lance e poderão ser
reduzidos? Ou são fixos, não passíveis de redução?
 



 
2 – Quais empresas executam atualmente cada um dos serviços ora licitados?
 
3 – Qual alíquota de ISS deverá ser utilizada nas planilhas de custos?
 
4 – Entendemos que deverão ser apresentadas 4 planilhas de custos, 1 para cada
função. Está correto o nosso entendimento?
 
5 – Algum colaborador receberá adicional de insalubridade, periculosidade ou
adicional noturno?
 
6 – Além dos uniformes deverá ser fornecido algum tipo de material e/ou
equipamento?
 
7 – Quando feito o deslocamento dos colaboradores para prestação de serviços
nas Comarcas do interior, o transporte será responsabilidade da contratante ou da
contratada? Caso seja da contratada, os custos de transporte já estão incluídos no
valor unitário estimado de R$ 210,00?
 
Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição.
 
Pedimos gentilmente acusarem o recebimento deste.
 
Att.



 
 

Rafael Furquim de Souza
Comercial Licitações
( (48) 3733-3191 | SKYPE: rafaelsouza.lidera
* rafael.souza@lideranca.com.br
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De : licitacoes <licitacoes@lideranca.com.br>
Assunto : Solicitação de Esclarecimento - Pregão

Eletrônico 72/2020 - TJ/GO

Para : rjayme@tjgo.jus.br
Cc : Henrique Felix Costas Comercial Licitações

<henrique.costas@lideranca.com.br>,
Fabiano Comercial Licitações
<Fabiano@lideranca.com.br>, Rafael Souza
Comercial Licitações
<rafael.souza@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.

ter, 10 de nov de 2020 12:36
1 anexo

Prezados Srs. Bom dia,
 
A empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda., inscrita no CNPJ
00.482.840/0001-38, vem por meio deste solicitar esclarecimentos em relação ao
Pregão Eletrônico 72/2020, referente contratação de serviços terceirizados de
Office boy, de Teleoperadores de Call Center e Supervisores de  Teleoperadores de
Call Center e de Auxiliar de Arquivo, conforme seguem:
 
1 – Os valores de diárias deverão constar na proposta? Caso sim, esses preços das
diárias estimados conforme imagem abaixo, serão objeto de lance e poderão ser
reduzidos? Ou são fixos, não passíveis de redução?
 



 
2 – Quais empresas executam atualmente cada um dos serviços ora licitados?
 
3 – Qual alíquota de ISS deverá ser utilizada nas planilhas de custos?
 
4 – Entendemos que deverão ser apresentadas 4 planilhas de custos, 1 para cada
função. Está correto o nosso entendimento?
 
5 – Algum colaborador receberá adicional de insalubridade, periculosidade ou
adicional noturno?
 
6 – Além dos uniformes deverá ser fornecido algum tipo de material e/ou
equipamento?
 
7 – Quando feito o deslocamento dos colaboradores para prestação de serviços
nas Comarcas do interior, o transporte será responsabilidade da contratante ou da
contratada? Caso seja da contratada, os custos de transporte já estão incluídos no
valor unitário estimado de R$ 210,00?
 
Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição.
 
Pedimos gentilmente acusarem o recebimento deste.
 
Att.



 
 

Rafael Furquim de Souza
Comercial Licitações
( (48) 3733-3191 | SKYPE: rafaelsouza.lidera
* rafael.souza@lideranca.com.br

 
 
 
 

mailto:sabrina.zimmermann@lideranca.com.br
mailto:rafael.souza@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.


