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

Assunto : Re: Esclarecimento PE-72-2020 Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás

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

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: Esclarecimento PE-72-2020 Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

sex, 13 de nov de 2020 15:08

Boa tarde,

Segue os esclarecimentos requeridos:

1 – Atualmente há empresa prestando esse serviço? Qual é a empresa?  No que
refere-se aos postos de office boy/con�nuos a empresa contratada atualmente é a
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 contratará esta
função.

2 - Licitantes que cadastrarem valores acima do estimado serão desclassificadas
antes e/ou depois da fase de lances? Este questionamento não é da alçada desta
Assessoria. Sugiro ser respondido pela CPL. 

3 – Considerando a situação econômica atual do país pergunta-se: os pagamentos
são feitos em dia? Ou qual a média de atraso em dias/meses? Este Poder
Judiciário não tem atrasado os pagamentos em virtude da atual situação
econômica do país. Todos os pagamentos são realizados dentro do prazo
estipulado no Termo de Referência
 
4 - Quais os percentuais da planilha podem ser alterados pela licitante? Este
questionamento não é da alçada desta Assessoria. Sugiro ser respondido
pela CPL ou pela Diretoria Financeira.
 
4.1 - Os percentuais de custos indiretos e lucro informados no edital são os
máximos admitidos?  Este questionamento não é da alçada desta Assessoria.



Sugiro ser respondido pela CPL.
 
5 - Qual o percentual de ISSQN a ser cotado? Favor informar qual item/código da
lista de serviço da legislação pertinente que foi considerada.  A alíquota de ISS deve
ser a pra�cada pelo município de Goiânia (local da prestação de serviços), sendo que
essa informação deverá ser consultada diretamente com a Prefeitura. 

 
6 -  Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variáveis a cotação adequada será a que corresponde à média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos últimos 12 meses? Em caso afirmativo e
considerando que se trata de média anual, esse percentual será objeto de
repactuação/revisão/reequilíbrio anualmente conforme orientações publicada
em 11/10/2019 no Comprasnet?  Este questionamento não é da alçada desta
Assessoria. Sugiro ser respondido pela CPL ou pela Diretoria Financeira.
 
7 – Devemos fornece algum material ou equipamento? Caso sim qual a
quantidade e periodicidade de fornecimento?  A contratada deverá fornecer os
uniformes e epi's, conforme descrição e periodicidade es�pulados no item 13 do Termo
de Referência.
 
8 - É possível disponibilizar o modelo da planilha de composição dos custos no
formato Excel? Cabe à CPL esse esclarecimento.
 
9 – O preposto deverá ficar nas dependências da Contratante durante todo o
horário de trabalho dos profissionais ou ir ao local somente quando solicitado e/ou
necessário? Trata-se de mão de obra residente, ou seja, ficará à
disposição nas dependências do Tribunal. 

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 17:02:22
Assunto: Fwd:  Esclarecimento PE-72-2020 Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás



Boa tarde Lillian!

Mais questionamentos.

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

De: "Comercial - Planejar Serviços" <comercial@planrj.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Cc: "Gerencia Comercial" <gerenciacomercial@planrj.com.br>
Enviadas: Quarta-feira, 11 de novembro de 2020 14:51:03
Assunto:  Esclarecimento PE-72-2020 Tribunal de Justiça do Estado de Goiás



Prezados senhores, Boa tarde!

Planejar Terceirização e Serviços Eireli solicita os seguintes esclarecimentos:

1 – Atualmente há empresa prestando esse serviço? Qual é a empresa?

2 - Licitantes que cadastrarem valores acima do estimado serão desclassificadas
antes e/ou depois da fase de lances?

3 – Considerando a situação econômica atual do país pergunta-se: os pagamentos
são feitos em dia? Ou qual a média de atraso em dias/meses?
 
4 - Quais os percentuais da planilha podem ser alterados pela licitante?
 
4.1 - Os percentuais de custos indiretos e lucro informados no edital são os
máximos admitidos?
 
5 - Qual o percentual de ISSQN a ser cotado? Favor informar qual item/código da
lista de serviço da legislação pertinente que foi considerada.
 
6 -  Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variáveis a cotação adequada será a que corresponde à média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos últimos 12 meses? Em caso afirmativo e
considerando que se trata de média anual, esse percentual será objeto de
repactuação/revisão/reequilíbrio anualmente conforme orientações publicada em
11/10/2019 no Comprasnet?
 
7 – Devemos fornece algum material ou equipamento? Caso sim qual a
quantidade e periodicidade de fornecimento?
 
8 - É possível disponibilizar o modelo da planilha de composição dos custos no
formato Excel?
 
9 – O preposto deverá ficar nas dependências da Contratante durante todo o
horário de trabalho dos profissionais ou ir ao local somente quando solicitado e/ou
necessário?
 
 
A�



 
Planejar Terceirização e Serviços Ltda
Deptº de Licitações
Tel: (31) 2566-7903 / (21) 3278-9509 / (21) 3597-7218
Email: comercial@planrj.com.br
Sede: Av. Pastor Martin Luther King Junior,nº 126, Bloco 9,Torre 2000, sala 724,
Del Castilho, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.765-000.
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De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Fwd: Esclarecimento PE-72-2020 Tribunal de

Justiça do Estado de Goiás
Para : Lillian Ferreira L. M. Couto

<lflmcouto@tjgo.jus.br>

qui, 12 de nov de 2020 17:02

Boa tarde Lillian!

Mais questionamentos.

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

De: "Comercial - Planejar Serviços" <comercial@planrj.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Cc: "Gerencia Comercial" <gerenciacomercial@planrj.com.br>
Enviadas: Quarta-feira, 11 de novembro de 2020 14:51:03
Assunto:  Esclarecimento PE-72-2020 Tribunal de Justiça do Estado de Goiás



Prezados senhores, Boa tarde!

Planejar Terceirização e Serviços Eireli solicita os seguintes esclarecimentos:

1 – Atualmente há empresa prestando esse serviço? Qual é a empresa?

2 - Licitantes que cadastrarem valores acima do estimado serão desclassificadas
antes e/ou depois da fase de lances?

3 – Considerando a situação econômica atual do país pergunta-se: os pagamentos
são feitos em dia? Ou qual a média de atraso em dias/meses?
 
4 - Quais os percentuais da planilha podem ser alterados pela licitante?
 
4.1 - Os percentuais de custos indiretos e lucro informados no edital são os
máximos admitidos?
 
5 - Qual o percentual de ISSQN a ser cotado? Favor informar qual item/código da
lista de serviço da legislação pertinente que foi considerada.
 
6 -  Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variáveis a cotação adequada será a que corresponde à média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos últimos 12 meses? Em caso afirmativo e
considerando que se trata de média anual, esse percentual será objeto de
repactuação/revisão/reequilíbrio anualmente conforme orientações publicada em
11/10/2019 no Comprasnet?
 
7 – Devemos fornece algum material ou equipamento? Caso sim qual a
quantidade e periodicidade de fornecimento?
 
8 - É possível disponibilizar o modelo da planilha de composição dos custos no
formato Excel?
 
9 – O preposto deverá ficar nas dependências da Contratante durante todo o
horário de trabalho dos profissionais ou ir ao local somente quando solicitado e/ou
necessário?
 
 
A�



 
Planejar Terceirização e Serviços Ltda
Deptº de Licitações
Tel: (31) 2566-7903 / (21) 3278-9509 / (21) 3597-7218
Email: comercial@planrj.com.br
Sede: Av. Pastor Martin Luther King Junior,nº 126, Bloco 9,Torre 2000, sala 724,
Del Castilho, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.765-000.
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De : Comercial - Planejar Serviços
<comercial@planrj.com.br>

Assunto : Esclarecimento PE-72-2020 Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás

Para : rjayme@tjgo.jus.br
Cc : 'Gerencia Comercial'

<gerenciacomercial@planrj.com.br>

qua, 11 de nov de 2020 14:51

Prezados senhores, Boa tarde!

Planejar Terceirização e Serviços Eireli solicita os seguintes esclarecimentos:

1 – Atualmente há empresa prestando esse serviço? Qual é a empresa?

2 - Licitantes que cadastrarem valores acima do estimado serão desclassificadas
antes e/ou depois da fase de lances?

3 – Considerando a situação econômica atual do país pergunta-se: os pagamentos
são feitos em dia? Ou qual a média de atraso em dias/meses?
 
4 - Quais os percentuais da planilha podem ser alterados pela licitante?
 
4.1 - Os percentuais de custos indiretos e lucro informados no edital são os
máximos admitidos?
 
5 - Qual o percentual de ISSQN a ser cotado? Favor informar qual item/código da
lista de serviço da legislação pertinente que foi considerada.
 
6 -  Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variáveis a cotação adequada será a que corresponde à média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos últimos 12 meses? Em caso afirmativo e
considerando que se trata de média anual, esse percentual será objeto de
repactuação/revisão/reequilíbrio anualmente conforme orientações publicada em
11/10/2019 no Comprasnet?
 



7 – Devemos fornece algum material ou equipamento? Caso sim qual a
quantidade e periodicidade de fornecimento?
 
8 - É possível disponibilizar o modelo da planilha de composição dos custos no
formato Excel?
 
9 – O preposto deverá ficar nas dependências da Contratante durante todo o
horário de trabalho dos profissionais ou ir ao local somente quando solicitado e/ou
necessário?
 
 
A�
 
Planejar Terceirização e Serviços Ltda
Deptº de Licitações
Tel: (31) 2566-7903 / (21) 3278-9509 / (21) 3597-7218
Email: comercial@planrj.com.br
Sede: Av. Pastor Martin Luther King Junior,nº 126, Bloco 9,Torre 2000, sala 724,
Del Castilho, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.765-000.
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