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

Assunto : Re: Questionamentos
Para : Tatiana Rodrigues Ferreira

<trferreira@tjgo.jus.br>, Rogerio Jayme
<rjayme@tjgo.jus.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: Questionamentos

sex, 13 de nov de 2020 17:38

Boa tarde,

Segue os esclarecimentos que estavam no email anexo.

1. Existe alguma empresa prestando esses serviços atualmente no
órgão? Caso SIM, qual
empresa? 

No que refere-se aos postos de office boy/contínuos 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. Deverá ser cotado obrigatoriamente todos os benefıćios
da        CCT, como plano de saúde,
auxilio funeral e entre outros? Se não cotar será desclassiicada?

Tendo em vista que este questionamento trata de planilha de
composição de custos, deverá ser consultada a Diretoria Financeira,
responsável pela elaboração da citada planilha.

3. Será necessário de um preposto fixo?

Não



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

Sim, o preposto será apenas para intermediar a relação contratual
entre o empregado e a empresa, bem como o gestor e a empresa, não
sendo necessário a permanência nas dependências do Tribunal.

5. O preposto poderá ser um dos proissionais que atenderá o escopo
contratual?

A empresa não poderá indicar como preposto um funcionário contratado
ocupante de um posto do contrato.

6. Algum colaborador faz jus ao adicional de periculosidade ou
insalubridade? Caso
sim, qual o grau a ser cotado nas planilhas de custo?

Este poder entende que não há a obrigatoriedade de pagamento dos
adicionais para as categorias requeridas, por não tratar de serviço
insalubre ou perigoso. 
Porém, 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". 
Se a empresa apresentar o laudo acerca da necessidade e grau desses
adicionais, deverá solicitar a repactuação.

7. Caso algum colaborador tenha adicional de insalubridade, a mesma
deverá ser
cotada nas planilhas de custo?

Não. Somente após a contratação, percebendo a necessidade de
inclusão do adicional e comprovando essa necessidade, é que se dará
a repactuação.

8. Em caso de airmação da pergunta acima, de acordo com a Lei nº
5.452 (CLT) ao
qual informa que a insalubridade deverá ser calculada sobre o
salário mıń imo.
Questionamos a Vossa Senhoria se a empresa que cotar sobre o salário
mıń imo,



será desclassiicada?

Não deverá ser calculada para a proposta, tendo em vista que a
empresa não fez vistoria do local de trabalho para elaboração de
laudo pericial.
Poderá fazer a qualquer tempo durante o contrato.

9. Qual a        CCT a        ser utilizada, 2019 ou 2020? Pois já
que foi homologada        a        CCT de 2020.

Tendo em vista que as planilhas foram elaboradas com base na
convenção de 2019 e, 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 a empresa deverá utilizar
como base de cálculo para as propostas, os valores da CCT utilizada
para os cálculos da licitação (2019) e, assim que firmar o contrato
com este Poder, deverá solicitar a repactuação, com base na CCT
vigente.

10. Ha previsão de adicional noturno?

Não há previsão de adicional noturno. O Expediente do Tribunal
compreende o período de 7h às 19h.

11. Há previsão de hora extra? Caso SIM, será feito compensação na
semana?

Não há previsão de hora extra

12. Qual o horário de trabalho dos turnos?

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 Justiça.
Esclareço que, atualmente, o horário de funcionamento deste Tribunal
compreende o período de 7h às 19h.

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



O horário de funcionamento deste Poder Judiciário é de segunda a
sexta-feira, das 7h às 19h.

14. Para controle de assiduidade dos proissionais, será necessário
ponto eletrônico ou mecânico ou poderá ser realizado por folha de
ponto? 

O controle deverá ser realizado em conformidade com a legislação
trabalhista (ou por folha de ponto ou, se for o caso, ponto
eletrônico) N

15. Poderia fornecer a planilha de custo em Excel?

Esta autorização para fornecer a planilha não compete a esta
Assessoria. Sugiro que seja respondido pela CPL.

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

----- Mensagem original -----
De: "Tatiana Rodrigues Ferreira" <trferreira@tjgo.jus.br>
Para: "lflmcouto" <lflmcouto@tjgo.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 13 de novembro de 2020 17:00:51
Assunto: Fwd: Questionamentos

Tatiana Rodrigues Ferreira 
Diretora Administrativa 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 
Telefone: 32362464

----- Mensagem encaminhada -----
De: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Para: "Tatiana Rodrigues Ferreira" <trferreira@tjgo.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 13 de novembro de 2020 16:57:25
Assunto: Questionamentos

Boa tarde Tatiana!

Olhe o final do arquivo, por favor.



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

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

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

sex, 13 de nov de 2020 16:57
1 anexo

Boa tarde Tatiana!

Olhe o final do arquivo, por favor.

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

Questionamentos - empressa Real.pdf
686 KB 



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

Assunto : Re: Esclarecimento em relação ao Pregão nº
72/2020

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

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: Esclarecimento em relação ao Pregão nº 72/2020

sex, 13 de nov de 2020 15:22
1 anexo

Boa tarde

Seguem os esclarecimentos solicitados:

1.       O	 valor	 de	 R$	 210,00	 da	 diária	 é	 um	 valor	 �ixo?	 Sim, sendo corrigido
anualmente, quando da prorrogação, pelo IPCA (item 5.3.4 do Termo de
Referência) 
2.       No	edital	menciona	que	para	adicional	de	insalubridade	e/ou	periculosidade,	deverá	ser
feita	 um	 laudo	pericial.	 Pergunta:	 esse	 adicional	 deve	 constar	 na	 proposta	 ou	poderá,	 caso

seja	 con�irmado,	 feito	 um	 reajuste	 de	 valores	 após	 assinatura	 do	 contrato?	 	Este poder
entende que não há a obrigatoriedade de pagamento dos adicionais
para as categorias requeridas. Porém, 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". Se
a empresa apresentar o laudo acerca da necessidade e grau desses
adicionais, deverá solicitar a repactuação.
3.       Deverá	ser	fornecido	uniforme	para	o	supervisor?	Pois	no	edital	menciona	só	o	crachá

para	 a	 função	 Conforme item 13 do Termo de Referência, deverá ser
fornecido uniforme para o Supervisor:  "Somente para Supervisores de
Teleoperadores: Camisa Social – maga curta, em tecido gabardine, cor
cinza claro, com a logo marca da empresa de forma visível"



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 17:09:37
Assunto: Fwd: Esclarecimento em relação ao Pregão nº 72/2020

Favor responder aos questionamentos.

Obrigado!

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

De: "licitacoes" <licitacoes@realjg.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Quarta-feira, 11 de novembro de 2020 8:41:38
Assunto: Esclarecimento em relação ao Pregão nº 72/2020 



Prezados,

	Solicito,	por	gentileza,	esclarecimento	em	relação	ao	Pregão	nº	72/2020	

1.       O	valor	de	R$	210,00	da	diária	é	um	valor	�ixo?
2.       No	edital	menciona	que	para	adicional	de	insalubridade	e/ou	periculosidade,

deverá	 ser	 feita	 um	 laudo	pericial.	 Pergunta:	 esse	 adicional	 deve	 constar	na
proposta	ou	poderá,	caso	seja	con�irmado,	feito	um	reajuste	de	valores	após
assinatura	do	contrato?

3.       Deverá	ser	fornecido	uniforme	para	o	supervisor?	Pois	no	edital	menciona
só	o	crachá	para	a	função

 
 
Agradeço desde já e me coloco a disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.
 
Atenciosamente,
 

 



De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Fwd: Esclarecimento em relação ao Pregão

nº 72/2020
Para : Lillian Ferreira L. M. Couto

<lflmcouto@tjgo.jus.br>

qui, 12 de nov de 2020 17:09
1 anexo

Favor responder aos questionamentos.

Obrigado!

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

De: "licitacoes" <licitacoes@realjg.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Quarta-feira, 11 de novembro de 2020 8:41:38
Assunto: Esclarecimento em relação ao Pregão nº 72/2020 



Prezados,

	Solicito,	por	gentileza,	esclarecimento	em	relação	ao	Pregão	nº	72/2020	

1.       O	valor	de	R$	210,00	da	diária	é	um	valor	�ixo?
2.       No	edital	menciona	que	para	adicional	de	insalubridade	e/ou	periculosidade,

deverá	 ser	 feita	 um	 laudo	pericial.	 Pergunta:	 esse	 adicional	 deve	 constar	na
proposta	ou	poderá,	caso	seja	con�irmado,	feito	um	reajuste	de	valores	após
assinatura	do	contrato?

3.       Deverá	ser	fornecido	uniforme	para	o	supervisor?	Pois	no	edital	menciona
só	o	crachá	para	a	função

 
 
Agradeço desde já e me coloco a disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.
 
Atenciosamente,
 

 



De : licitacoes@realjg.com.br
Assunto : Esclarecimento em relação ao Pregão nº

72/2020
Para : rjayme@tjgo.jus.br

De : Lillian Ferreira L. M. Couto

qua, 11 de nov de 2020 08:41
1 anexo

Prezados,

	Solicito,	por	gentileza,	esclarecimento	em	relação	ao	Pregão	nº	72/2020	

1.       O	valor	de	R$	210,00	da	diária	é	um	valor	�ixo?
2.       No	edital	menciona	que	para	adicional	de	insalubridade	e/ou	periculosidade,

deverá	 ser	 feita	 um	 laudo	pericial.	 Pergunta:	 esse	 adicional	 deve	 constar	na
proposta	ou	poderá,	caso	seja	con�irmado,	feito	um	reajuste	de	valores	após
assinatura	do	contrato?

3.       Deverá	ser	fornecido	uniforme	para	o	supervisor?	Pois	no	edital	menciona
só	o	crachá	para	a	função

 
 
Agradeço desde já e me coloco a disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.
 
Atenciosamente,
 

 

ter, 10 de nov de 2020 15:14



<lflmcouto@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: Esclarecimento em relação ao Pregão nº

72/2020
Para : Tatiana Rodrigues Ferreira

<trferreira@tjgo.jus.br>, Rogerio Jayme
<rjayme@tjgo.jus.br>

1 anexo

Conforme item 5.1 do Termo de Referência, a remuneração da função de Auxiliar
de Arquivo foi com base na média salarial do SINE/Trabalha Brasil (Anexo X).
A Convenção Coletiva deverá ser a predominante da empresa para o posto
ofertado.

Atenciosamente,

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 14:58:46
Assunto: Fwd: Esclarecimento em relação ao Pregão nº 72/2020

De: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Para: "Tatiana Rodrigues Ferreira" <trferreira@tjgo.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 10 de novembro de 2020 14:47:06
Assunto: Fwd: Esclarecimento em relação ao Pregão nº 72/2020

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: "licitacoes" <licitacoes@realjg.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Terça-feira, 10 de novembro de 2020 8:52:47
Assunto: ENC: Esclarecimento em relação ao Pregão nº 72/2020 



Prezados,

	Solicito,	por	gentileza,	esclarecimento	em	relação	ao	Pregão	nº	72/2020	

O	 posto	 de	 Auxiliar	 de	 Arquivos	 deverá	 seguir	 qual	 CCT	 para	 benefıćios?	 Pois	 no
edital	menciona	duas	CCT’s.
 
 
Agradeço desde já e me coloco a disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.
 
Atenciosamente,
 

 



De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Fwd: Esclarecimento em relação ao Pregão

nº 72/2020
Para : Tatiana Rodrigues Ferreira

<trferreira@tjgo.jus.br>

ter, 10 de nov de 2020 14:47
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: "licitacoes" <licitacoes@realjg.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Terça-feira, 10 de novembro de 2020 8:52:47
Assunto: ENC: Esclarecimento em relação ao Pregão nº 72/2020 



Prezados,

	Solicito,	por	gentileza,	esclarecimento	em	relação	ao	Pregão	nº	72/2020	

O	 posto	 de	 Auxiliar	 de	 Arquivos	 deverá	 seguir	 qual	 CCT	 para	 benefıćios?	 Pois	 no
edital	menciona	duas	CCT’s.
 
 
Agradeço desde já e me coloco a disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.
 
Atenciosamente,
 

 



De : licitacoes@realjg.com.br
Assunto : ENC: Esclarecimento em relação ao Pregão

nº 72/2020
Para : rjayme@tjgo.jus.br

De : licitacoes@realjg.com.br
Assunto : Esclarecimento em relação ao Pregão nº

72/2020
Para : rjayme@tjgo.jus.br

ter, 10 de nov de 2020 08:52
1 anexo

Prezados,

	Solicito,	por	gentileza,	esclarecimento	em	relação	ao	Pregão	nº	72/2020	

O	 posto	 de	 Auxiliar	 de	 Arquivos	 deverá	 seguir	 qual	 CCT	 para	 benefıćios?	 Pois	 no
edital	menciona	duas	CCT’s.
 
 
Agradeço desde já e me coloco a disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.
 
Atenciosamente,
 

 

seg, 09 de nov de 2020 10:29
1 anexo

Prezados,



	Solicito,	por	gentileza,	esclarecimento	em	relação	ao	Pregão	nº	72/2020	

1.         Existe	alguma	empresa	prestando	esses	serviços	atualmente	no	órgão?	Caso	SIM,	qual
empresa?

2.         Deverá	ser	cotado	obrigatoriamente	todos	os	benefıćios	da	CCT,	como	plano	de	saúde,
auxilio	funeral	e	entre	outros?	Se	não	cotar	será		desclassi�icada?

3.         Será	necessário	de	um	preposto	�ixo?
4.         O	preposto	terá	�igura	apenas	de	acompanhamento	contratual,	sendo	necessário

comparecer,	eventualmente	ao	local	de	trabalho?
5.         O	preposto	poderá	ser	um	dos	pro�issionais	que	atenderá	o	escopo	contratual?
6.         Algum	colaborador	faz	jus	ao	adicional	de	periculosidade	ou	insalubridade?	Caso

sim,	qual	o	grau	a	ser	cotado	nas	planilhas	de	custo?
7.         Caso	algum	colaborador	tenha	adicional	de	insalubridade,	a	mesma	deverá	ser

cotada	nas	planilhas	de	custo?
8.         Em	caso	de	a�irmação	da	pergunta	acima,	de	acordo	com	a	Lei	nº	5.452	(CLT)	ao

qual	 informa	 que	 a	 insalubridade	 deverá	 ser	 calculada	 sobre	 o	 salário	mıńimo.
Questionamos	a	Vossa	Senhoria	se	a	empresa	que	cotar	sobre	o	salário	mıńimo,
será	desclassi�icada?

9.         Qual	a	CCT	a	ser	utilizada,	2019	ou	2020?	Pois	já	que	foi	homologada	a	CCT	de	2020.

10.     Ha	previsão	de	adicional	noturno?
11.     Há	previsão	de	hora	extra?	Caso	SIM,	será	feito	compensação	na	semana?
12.     Qual	o	horário	de	trabalho	dos	turnos?
13.     Para	a	jornada	de	44	horas	semanais,	existirá	jornadas	aos	sábados?
14.     Para	 controle	 de	 assiduidade	 dos	 pro�issionais,	 será	 necessário	 ponto

eletrônico	ou	mecânico	ou	poderá	ser	realizado	por	folha	de	ponto?
15.     Poderia	fornecer	a	planilha	de	custo	em	Excel?

	

Agradeço desde já e me coloco a disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.
 
Atenciosamente,
 



 


