
De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: QUESTIONAMENTO - PREGÃO

ELETRÔNICO Nº 016/2021
Para : LÍDIO FAGUNDES

<comercial.pluservice@gmail.com>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: QUESTIONAMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021

qua, 28 de abr de 2021 15:34

Boa tarde!

Em resposta ao questionamento informo que a capacidade técnica deverá ser
comprovada através de atestados de mão de obra terceirizada e não
necessariamente de motorista.

Atenciosamente,

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

De: "LÍDIO FAGUNDES" <comercial.pluservice@gmail.com>
Para: rjayme@tjgo.jus.br, "CLAUDIO JUNIOR"
<comercial@plusservices.com.br>, "claudio jr" <claudiojrss@gmail.com>,
"claudio silva" <claudioviena@gmail.com>
Enviadas: Terça-feira, 27 de abril de 2021 14:53:38
Assunto: QUESTIONAMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021

Sr. Rogério Jayme, boa tarde.

Venho solicitar esclarecimento acerca do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021, a
saber:

01 - O atestado de capacidade técnica deverá ser apresentado de mão de obra
terceirizada ou de motorista?

Antecipadamente agradeço.
-- 
LÍDIO FAGUNDES
COMERCIAL
Celular: 62 99868-2220



Telefone/Fax: (62) 3277 - 5285  



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

Assunto : Re: Esclarecimento - PE n° 016/2021 -
BB n° 868050

Para : camila silva
<camila.silva@solucoesterceirizadas.com.
br>

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

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: Esclarecimento - PE n° 016/2021 - BB n° 868050

qua, 28 de abr de 2021 15:50
1 anexo

Boa tarde,

Em atenção aos questionamentos suscitados, informo:

Conforme subitem 8.21. “Manter preposto nos locais de prestação de
serviço, aceito pela Administração, para representá-la na execução do
contrato.”

 
Questionamos: Se faz necessário que o preposto da CONTRATADA
permaneça durante todo o expediente nas instalações da CONTRATANTE?
Ou será indicado Preposto/Supervisor, apenas para responder/representar
durante a execução do Contrato?

Resposta: Não. O preposto é para representar a empresa quando necessário.
Quem permanecerá durante todo o expediente será o encarregado, mão de
obra contabilizada no quantitativo a ser contratado.

 
Foi utilizada como parâmetro de pisos salariais a CCT MR031855/2020.
Nesta, não contém informações sobre piso salarial da função de
Encarregado.

Questionamos: Qual salário foi utilizado para Composição do custo estimado
da administração?

Resposta: Conforme consta na planilha de composição de custos elaborada
pela Diretoria Financeira, foi utilizado o mesmo custo do Motorista Executivo,
com o mesmo salário baseado na Convenção Coletiva de Trabalho (Anexo do
Termo de Referência). Para maiores esclarecimentos acerca da composição
destes custos, sugiro que a Comissão Permanente de Licitação encaminhe os



novos esclarecimentos para a citada Unidade, responsável pela elaboração das
planilhas.

Atenciosamente,

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: Quarta-feira, 28 de abril de 2021 15:26:42
Assunto: Fwd: Esclarecimento - PE n°  016/2021 - BB n° 868050

Boa tarde Lilian!

Favor responder, com a brevidade que o caso requer, os questionamentos, de
forma direta à empresa com cópia para este Pregoeiro.

Atenciosamente,

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

De: "camila silva" <camila.silva@solucoesterceirizadas.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Terça-feira, 27 de abril de 2021 17:14:50
Assunto: Esclarecimento - PE n°  016/2021 - BB n° 868050



Prezados, Boa Tarde!
 
A empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI inscrita sob
CNPJ sob nº 09.445.502/0001-09, vêm através desta solicitar os seguintes
esclarecimentos:
 

Conforme subitem 8.21. “Manter preposto nos locais de prestação de
serviço, aceito pela Administração, para representá-la na execução do
contrato.”
 

Questionamos: Se faz necessário que o preposto da CONTRATADA
permaneça durante todo o expediente nas instalações da CONTRATANTE?
Ou será indicado Preposto/Supervisor, apenas para responder/representar
durante a execução do Contrato?
 

Foi utilizada como parâmetro de pisos salariais a CCT MR031855/2020.
Nesta, não contém informações sobre piso salarial da função de
Encarregado.

Questionamos: Qual salário foi utilizado para Composição do custo estimado
da administração?
 
Certos de vossa compreensão, aguardamos retorno quanto aos pedidos de
esclarecimentos.
 
Atenciosamente,
 
 

 





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

Assunto : Re: Solicitação de esclarecimento - PE N°
16/2021

Para : licitacoes@realjg.com.br
Cc : Tatiana Rodrigues Ferreira

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

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: Solicitação de esclarecimento - PE N° 16/2021

seg, 03 de mai de 2021 09:34
1 anexo

Bom dia,

Em atenção aos questionamentos da empresa Real JG Serviços, esclareço:

1. Existe alguma empresa prestando esses serviços atualmente no órgão? Caso SIM,
qual empresa?
Sim, atualmente este Poder Judiciário possui contrato com a Plus Service.

2.  Será necessário um preposto fixo?
Não. 

3. O preposto terá figura apenas de acompanhamento contratual, sendo necessário
comparecer, eventualmente, ao local de trabalho?
Correto. O preposto será o representante da empresa para atender eventualmente
demandas da gestão do contrato.

4. O preposto poderá ser um dos profissionais que atenderá o escopo contratual?
Não. A empresa não poderá designar como preposto, funcionário ocupante de um
dos postos contratados por este Órgão.
  
5. Há previsão de adicional noturno? 
Não há previsão de adicional noturnp.

6. Há previsão de hora extra? Caso SIM, será feito compensação na semana?
Não há previsão de hora extra.

7. Poderia fornecer a planilha de custo em formato Excel? 
Esta Diretoria não fornece a planilha de forma editável.

8. Deverá ser cotado relógio de ponto e/ou armários? Se sim, qual a quantidade?
Não foi exigido o ponto eletrônico e nem a previsão de armários.



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

10. Tendo em vista que a convenção coletiva de trabalho, que está inserida no edital e
seus anexos, não possui a categoria encarregado. Devemos cotar para a categoria em
tela o valor da remuneração do motorista executivo. Está correto nosso entendimento?
Correto. A Diretoria Financeira, responsável pela elaboração das planilhas de
composição de custos, utilizou o valor da remuneração do motorista executivo
como base para a remuneração do encarregado.

11. O encarregado receberá alguma gratificação? Se sim, qual? E qual o percentual?
Não.

Atenciosamente,

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>, "Tatiana Rodrigues Ferreira"
<trferreira@tjgo.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 30 de abril de 2021 17:46:45
Assunto: Fwd: Solicitação de esclarecimento - PE N° 16/2021

Boa tarde!

Solicito sejam respondidos os esclarecimentos, com respostas objetivas, de
forma direta à empresa, com cópia para este pregoeiro, com a urgência que o
caso requer.

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: Sexta-feira, 30 de abril de 2021 14:34:35
Assunto: Solicitação de esclarecimento - PE N° 16/2021

AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS



 
Ref: Pregão Eletrônico n° 016/2021
 
A/C: Sr.(a) Pregoeiro (a);
 
Venho por meio deste solicitar esclarecimento acerca dos itens abaixo:
 
1. Existe alguma empresa prestando esses serviços atualmente no órgão? Caso SIM,
qual empresa?
2.  Será necessário um preposto fixo?
3. O preposto terá figura apenas de acompanhamento contratual, sendo necessário
comparecer, eventualmente, ao local de trabalho?
4. O preposto poderá ser um dos profissionais que atenderá o escopo contratual?
5. Há previsão de adicional noturno?
6. Há previsão de hora extra? Caso SIM, será feito compensação na semana?
7. Poderia fornecer a planilha de custo em formato Excel?
8. Deverá ser cotado relógio de ponto e/ou armários? Se sim, qual a quantidade?
9. Algum colaborador faz jus ao adicional de periculosidade ou insalubridade? Caso
sim, qual o grau a ser cotado nas planilhas de custo?
10. Tendo em vista que a convenção coletiva de trabalho, que está inserida no edital e
seus anexos, não possui a categoria encarregado. Devemos cotar para a categoria em
tela o valor da remuneração do motorista executivo. Está correto nosso entendimento?
11. O encarregado receberá alguma gratificação? Se sim, qual? E qual o percentual?

Favor acusar o recebimento!

Att;

Favor acusar o recebimento!



De : Debora - Morhena
<licitacao@morhena.com.br>

Assunto : RES: Esclarecimentos - Pregão Eletrônico
nº 016/2021

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

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

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

RES: Esclarecimentos - Pregão Eletrônico nº 016/2021

seg, 03 de mai de 2021 09:51
1 anexo

Prezada Lilian, bom dia.
 
Acuso o recebimento.
Agradeço o breve retorno.
 
 
Atenciosamente,

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

 Enviada em: sexta-feira, 30 de abril de 2021 17:43
 Para: licitacao@morhena.com.br

 Cc: Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>; Tatiana Rodrigues Ferreira
<trferreira@tjgo.jus.br>

 Assunto: Re: Esclarecimentos - Pregão Eletrônico nº 016/2021
 
Boa noite,
 
Em atenção ao questionamento da empresa Morhena Limpeza, Coleta e
Logística, esclareço:
 
O Subitem 52.3. do Edital, descreve a documentação relativa a qualificação técnica, sendo que
a alínea “a”, dispõe:
 
“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

http://www.morhena.com.br/


desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto deste Termo de Referência;”
 
No mesmo subitem 52.3 do Edital, na alínea “b”, apresenta-se a seguinte redação:
 
“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;”
 
Considerando o disposto no Edital e Termo de Referência, por se tratar de
serviços de mão de obra terceirizada, entendemos que a apresentação de
atestados de capacidade técnica que comprovem a gestão de mão de obra,
atendem ao solicitado para comprovação da qualificação técnica desta
empresa. Está correto este entendimento?
 
Resposta: O entendimento da empresa está correto, os atestados de
capacidade técnica devem comprovar a habilidade da licitante em gestão de
mão de obra.
 
 
Atenciosamente
 
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>, "Tatiana Rodrigues Ferreira"
<trferreira@tjgo.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 30 de abril de 2021 17:50:22
Assunto: Fwd: Esclarecimentos - Pregão Eletrônico nº 016/2021
 
 
Boa tarde!
 
Solicito sejam respondidos os esclarecimentos, com respostas objetivas, de
forma direta à empresa, com cópia para este pregoeiro, com a urgência que o
caso requer.
 
Atenciosamente,
 

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

De: "Debora" <licitacao@morhena.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br

mailto:rjayme@tjgo.jus.br
mailto:lflmcouto@tjgo.jus.br
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Cc: "nelson veloso" <nelson.veloso@morenarh.com.br>, "Francisco Marcos"
<comercial@morhena.com.br>
Enviadas: Sexta-feira, 30 de abril de 2021 12:03:22
Assunto: Esclarecimentos - Pregão Eletrônico nº 016/2021
 
Prezados, bom dia.
 
A partir da análise do Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 016/2021, que
tem por objeto a contratação dos Serviços de mão de obra terceirizada de Motorista
Executivo com habilitação na categoria “D” e Encarregado de Manobrista, sob demanda,
incluindo o fornecimento de uniformes, visando atender as necessidades do Poder
Judiciário do Estado do Goiás, solicito o esclarecimento para a seguinte dúvida:
 
O Subitem 52.3. do Edital, descreve a documentação relativa a qualificação técnica, sendo que
a alínea “a”, dispõe:
 
“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;”
 
No mesmo subitem 52.3 do Edital, na alínea “b”, apresenta-se a seguinte redação:
 
“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;”
 
Considerando o disposto no Edital e Termo de Referência, por se tratar de
serviços de mão de obra terceirizada, entendemos que a apresentação de
atestados de capacidade técnica que comprovem a gestão de mão de obra,
atendem ao solicitado para comprovação da qualificação técnica desta
empresa. Está correto este entendimento?
 
 
Atenciosamente,
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