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

Assunto : Re: PREGÃO 72/2020
Para : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>,

Tatiana Rodrigues Ferreira
<trferreira@tjgo.jus.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: PREGÃO 72/2020

sex, 13 de nov de 2020 15:15
1 anexo

Boa tarde,

Conforme entendimento de licitações anteriores (com a exemplo os postos da
área gráfica do Edital 065/2019), no que refere-se a este apontamento, registro
que quando da elaboração do Termo de Referência, a CCT/SACONS 2020 ainda
não havia sido homologada.
Assim, a empresa deverá utilizar como base de cálculo para as propostas, os
valores da CCT utilizada para os cálculos da licitação e após, se contratada,
solicitar a repactuação assim que iniciar o contrato, com base na CCT vigente.

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 17:05:14
Assunto: Fwd: PREGÃO 72/2020

Boa tarde Lillian!

Seguem mais questionamentos. 
Preciso de urgência nas respostas. A apresentação das propostas já é amanhã.

Agradeço antecipadamente.

Rogério Jayme



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

De: "Comercial" <comercial@defenderservicos.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Quarta-feira, 11 de novembro de 2020 17:51:48
Assunto: PREGÃO 72/2020 



Prezado Senhor, boa tarde!
Manifestamos acerca do pregão 072/2020, para o qual solicitamos
esclarecimentos acerca da remuneração das categorias licitadas pelo pregão em
tela, haja vista que a remuneração prevista no edital está defasada em razão de
já CCts atualizadas  desde março/2020, como por exemplo, o salário dos
contínuos está como R$ 1.060,00 e o salário atual da
CCT/SACONS/2020 é de 1.101,55, assim como o vale alimentação que
também foi reajustado, o mesmo correndo para as demais categorias. Assim
sendo, a estimativa prevista no edital está bem abaixo do que realmente deveria
está prevista, haja vista as diferenças salarias que, se atualizados, farão com o
valor de referência seja maior que o previsto. Essa situação não prejudica o
certame, uma vez que a estimativa está defasada em relação as CCTs vigentes ?
 
Grato!
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