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

Assunto : Re: LICITAÇÃO Nº 019/2021 -
Esclarecimento

Para : licitacaolimpservpb@gmail.com
Cc : Tatiana Rodrigues Ferreira

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

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: LICITAÇÃO Nº 019/2021 - Esclarecimento

sex, 30 de abr de 2021 19:00

Boa noite,

Em atenção aos questionamentos da empresa  Limpserv Terceirização em
Serviços de Limpeza, esclareço:

1. Os atestados devem referir-se exclusivamente ao CBO secretariado ou,
conforme precedentes sobre o tema, o atestado de gestão de mão de obra
supre esse quesito?

Resposta: Os atestados de capacidade técnica devem comprovar a
habilidade da licitante em gestão de mão de obra.

2. Qual a convenção coletiva a ser usada na hora da elaboração das planilhas
de custo? 

Resposta: Conforme item 6.1 do Termo de Referência, "para o
certame licitatório, a remuneração e os benefícios aplicáveis deverão
ter como referência o valor estabelecido na convenção coletiva
vigente, aplicável à atividade preponderante do licitante, observada a
remuneração mínima de R$ 2.600,00".
Ainda, dispõe o item 6.3: "Na ausência de Convenção Coletiva de
Trabalho vigente, os benefícios e reajustes deverão ser aplicados com
base na Convenção do SEACONS – Sindicato dos Empregados de
Empresas de Asseio Conservação e Limpeza Urbana".
Por fim, insta registrar que a citada CCT encontra-se no Anexo IX do
Termo de Referência.

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 17:45:29
Assunto: Fwd: LICITAÇÃO Nº 019/2021 - Esclarecimento

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: "Licitação" <licitacaolimpservpb@gmail.com>
Para: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 30 de abril de 2021 16:19:19
Assunto: LICITAÇÃO Nº 019/2021 - Esclarecimento

Boa tarde, prezado. 
A empresa  Limpserv Terceirização em Serviços de Limpeza, vem por meio
deste, solicitar os seguintes esclarecimentos:

1. Os atestados devem referir-se exclusivamente ao CBO secretariado ou,
conforme precedentes sobre o tema, o atestado de gestão de mão de obra
supre esse quesito?

2. Qual a convenção coletiva a ser usada na hora da elaboração das planilhas
de custo? 

Certo de sua compreensão, agradeço antecipadamente.
--
Att, Setor de licitações

Limpserv Terceirização em Serviços de Limpeza
CNPJ: 14.725.699/0001-61
Contato Comercial: (83) 3065 0875





De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: RES: Solicitação PE 19/2021 - Cod

BB 868946
Para : naiara brandao

<naiara.brandao@conservo.com.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: RES: Solicitação PE 19/2021 - Cod BB 868946

qua, 05 de mai de 2021 17:57
1 anexo

Boa tarde!

Em resposta aos questionamentos informo que:

1. Não há prestador atual. São serviços contratados pela primeira vez.
2. É necessário anexar a proposta bem com os documentos de habilitação.
3. A planilha deverá ser anexada também.

Atenciosamente,

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

De: "naiara brandao" <naiara.brandao@conservo.com.br>
Para: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 5 de maio de 2021 13:57:26
Assunto: RES: Solicitação  PE 19/2021 - Cod  BB 868946



Prezado, boa tarde,
 
A empresa Conservo Serviços Gerais Ltda CNPJ 17.027.806/0001-76 vem pedir
esclarecimento referente ao Edital nº 019/2021 cujo objeto é:  a contratação
de serviços de apoio administrativo na área de secretariado, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus
Anexos.
 
Com relação ao serviço, quem é o atual prestador?
 
Com relação a participação no certame. É necessário anexar proposta inicial na
plataforma ou apenas fazer o cadastramento eletrônico?
Com relação a planilha de composição de custos. Todos os participantes devem
anexá-la ou esta será exigida apenas para a empresa que arrematar o item?
 
Com relação ao ISS do município. Qual é o ISS do município para a atividade
1705?
 
 
Atenciosamente,
 
 
 

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

 Enviada em: quarta-feira, 5 de maio de 2021 13:43
 Para: naiara brandao <naiara.brandao@conservo.com.br>

 Assunto: Re: Solicitação PE 19/2021 - Cod BB 868946
 Prioridade: Alta

 
Boa tarde!
 
Todos os arquivos estão disponíveis no site do tjgo.
Segue link:
 
https://www.tjgo.jus.br/pgns/institucional/departamentos/licitacao/relatorios/2
021/tbl_agenda_novo.html 
 
Atenciosamente,
 
 
Rogério Jayme

https://www.tjgo.jus.br/pgns/institucional/departamentos/licitacao/relatorios/2021/tbl_agenda_novo.html


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

De: "naiara brandao" <naiara.brandao@conservo.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Quarta-feira, 5 de maio de 2021 13:23:35
Assunto: Solicitação  PE 19/2021 - Cod  BB 868946
 
 
Prezados, boa tarde,
 
A empresa Conservo Serviços Gerais Ltda CNPJ 17.027.806/0001-76 vem
solicitar o  Termo de Referência completo, anexos, bem planilha composição de
custo em Excel do EDITAL 019/2021 cujo objeto é:  a contratação de serviços
de apoio administrativo na área de secretariado, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus Anexos, ,
uma vez que a página indicada para tal está dando mensagem de erro e na
plataforma do Banco do Brasil não constam os documentos do Processo
Licitatório completos.
 
Atenciosamente,
 
 

 
 

mailto:naiara.brandao@conservo.com.br
mailto:rjayme@tjgo.jus.br




De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: Solicitação PE nº 19/2021 - Cod BB

868946
Para : naiara brandao

<naiara.brandao@conservo.com.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: Solicitação PE nº 19/2021 - Cod BB 868946

qua, 05 de mai de 2021 17:59
1 anexo

Boa tarde!

As planilhas não são confeccionadas pela área de licitação, sendo juntadas
nos autos do processo digital apenas em arquivo formato pdf.

Atenciosamente,

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

De: "naiara brandao" <naiara.brandao@conservo.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Quarta-feira, 5 de maio de 2021 14:00:45
Assunto: Solicitação PE nº 19/2021 - Cod BB 868946



Prezado, boa tarde,
 
A empresa Conservo Serviços Gerais Ltda CNPJ 17.027.806/0001-76 vem pedir
esclarecimento referente ao Edital nº 019/2021 cujo objeto é:  a contratação
de serviços de apoio administrativo na área de secretariado, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus
Anexos.
 
Gostaríamos de solicitar a planilha de custos em Excel.
 
Atenciosamente,
 

 





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

Assunto : Re: SOLICITAÇÃO DE
ESCLARECIMENTOS PREGÃO 019/2021

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

<trferreira@tjgo.jus.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PREGÃO 019/2021

qui, 06 de mai de 2021 15:03
1 anexo

Boa tarde,

Em atenção aos questionamentos levantados pela empresa Real JG Serviços,
informo:

1. Existe alguma empresa prestando esses serviços atualmente no órgão? Caso SIM,
qual empresa?
Não. Esta é a primeira contratação deste Tribunal, para essa mão de obra

2. Deverá ser fornecido algum �po de EPI, caso sim, qual o �po e qual a quan�dade?  
Conforme item 5.6.1, do Termo de Referência, deverá ser fornecido 2 (duas) máscaras
N95, por mês, por colaborador.

3. Os serviços serão executados apenas de segunda a sexta, ou haverá expediente
também aos sábados? 
De segunda à sexta-feira.

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

5. Em caso de afirmação da pergunta acima, de acordo com a Lei nº 5.452 (CLT) ao qual
informa que a insalubridade deverá ser calculada sobre o salário mínimo.
Ques�onamos a Vossa Senhoria se a empresa que cotar sobre o salário mínimo, será
desclassificada?
Deixo de responder, tendo em vista a resposta nega�va da questão anterior.

6. O preposto terá figura apenas de acompanhamento contratual, sendo necessário
comparecer, eventualmente, ao local de trabalho?
Sim. O preposto será o representante da empresa em relação à gestão do contrato, não
sendo necessário sua permanência no Tribunal, devendo comparecer apenas
eventualmente, quando necessário.



7. O preposto poderá ser um dos profissionais que atenderá o escopo contratual?
Não. O preposto não poderá ser um dos profissionais ocupantes do posto de serviço
contratado.

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

9.   Para controle de assiduidade dos profissionais, será necessário ponto eletrônico ou
mecânico ou poderá ser realizado por folha de ponto?
Não há previsão de cobrança de ponto eletrônico no Termo de Referência.

10. Conforme entendimento do TCU, "nos certames para contratar serviços
terceirizados, em regra, os atestados de capacidade técnica devem comprovar a
habilidade da licitante em gestão de mão de obra, e não a ap�dão rela�va à a�vidade a
ser contratada (Acórdão nº 744/2015-2ª Câmara). Com efeito, em regra, tratando-se de
licitação para contratação de mão de obra terceirizada, somente poder-se-ia exigir que
o atestado verse sobre gestão e administração de mão de obra, não podendo
especificar a natureza do serviço a ser prestado. De fato, é essa a orientação que deve
ser seguida por toda Administração Pública nos certames rela�vos à terceirização de
mão de obra. Contudo, o entendimento do TCU admite temperamentos, conforme se
observa no próprio Acórdão nº 744/2015-2C: “nos casos excepcionais que fujam a essa
regra, devem ser apresentadas jus�fica�vas fundamentadas para a exigência, ainda na
fase interna da licitação, nos termos do art. 16, inciso I, da IN 02/08 SLTI”. Para tanto, é
preciso que haja no processo, ainda na fase interna da licitação (antes da publicação do
edital), jus�fica�va fundamentada do Órgão Técnico no sen�do de ser exigida a
experiência especifica da empresa na prestação de determinado serviço. Pergunto:
Serão aceitos atestados de cap kljacidade técnica em que a prova de ap�dão deve ser
exigida com foco na capacidade de administração de mão de obra e não na execução
dos serviços em si? Ou seja, não necessariamente os atestados devem se referir à
serviços específicos, correto?
Correto. Os atestados deverão comprovar a experiência da empresa em gestão de mão
de obra terceirizada.

11. Para cálculo de VA e VT poderá u�lizar a média de dias úteis conforme IN
05/2017 Referente a quantidade de dias de Vale Transporte e Vale
Alimentação. Cabe ressaltar ainda que a instrução Normativa nº 05, de 26 de
maio de 2017, que erros de dimensionamento nas planilhas a Empresa deverá
arcar com os mesmos.
Art. 63. A contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual
equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo
complementa-los casa previsto inicialmente em sua proposta não seja
satisfatória para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos inciso § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de
1993. Instrução Normativa nº 05, de 26 de Maio de 2017.?
Esta pergunta deverá ser respondida pela Diretoria Financeira, área
responsável pela elaboração das planilhas de custos.



12. Os benefícios Seguro de Vida, Amparo Familiar, as empresas que
deixarem de cotar esses benefícios serão desclassificadas?
Caso a Convenção Coletiva preponderante da empresa preveja esses
benefícios, eles deverão ser cotados.

13. Referente às férias do Profissional Ausente, será permitido cotar a taxa de
0,93%=(((1/3)/12)+(1/12))/12? Se não, qual o critério correto a ser utilizado,
8,33%=(1/12) ou 9,09%=(1/11)?
Esta pergunta deverá ser respondida pela Diretoria Financeira, área
responsável pela elaboração das planilhas de custos.

14. Se o regime tributário da empresa implica no recolhimento de tributos em
percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média
dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo o
licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer
tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos? Para as empresas
tributadas pelo regime de incidência não-cumulativa de PIS e de COFINS não
será admitida, em nenhuma hipótese, a cotação do percentual integral das
alíquotas relativas a PIS (1,65%) e COFINS (7,60%), tendo em vista que as
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 permitem o desconto de créditos apurados
com base em custos, despesas e encargos da pessoa jurídica pagos em
etapas anteriores, fazendo com que o valor do tributo efetivamente recolhido,
em relação ao faturamento, seja inferior à alíquota dessas contribuições?
Esta pergunta deverá ser respondida pela Diretoria Financeira, área
responsável pela elaboração das planilhas de custos.

15. Qual CCT deverá ser utilizada a GO000093/2021 ou a
GO000118/2020? Porque existem uma CCT' no edital que esta desatualizada,
já existindo uma mais recente.
Será utilizada a Convenção Coletiva preponderante da empresa. Caso
não haja, será com base na SEACONS anexada ao Termo de
Referência. Após a contratação, a empresa deverá entrar com o
pedido de repactuação quanto à convenção atualizada após a
elaboração do Termo.

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: Terça-feira, 4 de maio de 2021 15:20:11
Assunto: Fwd: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PREGÃO 019/2021

Boa tarde Lilian!

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: Terça-feira, 4 de maio de 2021 14:05:41
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PREGÃO 019/2021

Prezados,

Solicito esclarecimentos referente ao pregão 019/2021

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

2. Deverá ser fornecido algum �po de EPI, caso sim, qual o �po e qual a quan�dade?  

3. Os serviços serão executados apenas de segunda a sexta, ou haverá expediente
também aos sábados? 

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

5. Em caso de afirmação da pergunta acima, de acordo com a Lei nº 5.452 (CLT) ao qual
informa que a insalubridade deverá ser calculada sobre o salário mínimo.
Ques�onamos a Vossa Senhoria se a empresa que cotar sobre o salário mínimo, será
desclassificada?

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

7. O preposto poderá ser um dos profissionais que atenderá o escopo contratual?

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

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

10. Conforme entendimento do TCU, "nos certames para contratar serviços
terceirizados, em regra, os atestados de capacidade técnica devem comprovar a
habilidade da licitante em gestão de mão de obra, e não a ap�dão rela�va à a�vidade a
ser contratada (Acórdão nº 744/2015-2ª Câmara). Com efeito, em regra, tratando-se de
licitação para contratação de mão de obra terceirizada, somente poder-se-ia exigir que



o atestado verse sobre gestão e administração de mão de obra, não podendo
especificar a natureza do serviço a ser prestado. De fato, é essa a orientação que deve
ser seguida por toda Administração Pública nos certames rela�vos à terceirização de
mão de obra. Contudo, o entendimento do TCU admite temperamentos, conforme se
observa no próprio Acórdão nº 744/2015-2C: “nos casos excepcionais que fujam a essa
regra, devem ser apresentadas jus�fica�vas fundamentadas para a exigência, ainda na
fase interna da licitação, nos termos do art. 16, inciso I, da IN 02/08 SLTI”. Para tanto, é
preciso que haja no processo, ainda na fase interna da licitação (antes da publicação do
edital), jus�fica�va fundamentada do Órgão Técnico no sen�do de ser exigida a
experiência especifica da empresa na prestação de determinado serviço. Pergunto:
Serão aceitos atestados de capacidade técnica em que a prova de ap�dão deve ser
exigida com foco na capacidade de administração de mão de obra e não na execução
dos serviços em si? Ou seja, não necessariamente os atestados devem se referir à
serviços específicos, correto?

11. Para cálculo de VA e VT poderá u�lizar a média de dias úteis conforme IN
05/2017 Referente a quantidade de dias de Vale Transporte e Vale Alimentação.
Cabe ressaltar ainda que a instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017,
que erros de dimensionamento nas planilhas a Empresa deverá arcar com os
mesmos.

Art. 63. A contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual
equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo
complementa-los casa previsto inicialmente em sua proposta não seja
satisfatória para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos inciso § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de
1993. Instrução Normativa nº 05, de 26 de Maio de 2017.?

12. Os benefícios Seguro de Vida, Amparo Familiar, as empresas que deixarem
de cotar esses benefícios serão desclassificadas?

13. Referente às férias do Profissional Ausente, será permitido cotar a taxa de
0,93%=(((1/3)/12)+(1/12))/12? Se não, qual o critério correto a ser utilizado,
8,33%=(1/12) ou 9,09%=(1/11)?

14. Se o regime tributário da empresa implica no recolhimento de tributos em
percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante
ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo,
comprovação da adequação dos recolhimentos? Para as empresas tributadas
pelo regime de incidência não-cumulativa de PIS e de COFINS não será
admitida, em nenhuma hipótese, a cotação do percentual integral das alíquotas
relativas a PIS (1,65%) e COFINS (7,60%), tendo em vista que as Leis
10.637/2002 e 10.833/2003 permitem o desconto de créditos apurados com
base em custos, despesas e encargos da pessoa jurídica pagos em etapas
anteriores, fazendo com que o valor do tributo efetivamente recolhido, em
relação ao faturamento, seja inferior à alíquota dessas contribuições?

15. Qual CCT deverá ser utilizada a GO000093/2021 ou a
GO000118/2020? Porque existem uma CCT' no edital que esta desatualizada,



já existindo uma mais recente.

Desde já agradeço sua atenção.

Att,



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

Assunto : Re: LICITAÇÃO Nº 019/2021 -
Esclarecimento

Para : licitacaolimpservpb@gmail.com
Cc : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>,

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

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: LICITAÇÃO Nº 019/2021 - Esclarecimento

qui, 06 de mai de 2021 15:08

Boa tarde,

Em resposta aos questionamentos da empresa Limpserv, informo:

1. Os atestados devem referir-se exclusivamente ao CBO secretariado ou,
conforme precedentes sobre o tema, o atestado de gestão de mão de obra
supre esse quesito?
Os atestados devem comprovar a experiência da empresa em gestão
de mão de obra.

2. Qual a convenção coletiva a ser usada na hora da elaboração das planilhas
de custo? 
Deverá ser utilizada a Convenção Coletiva preponderante da empresa.
Caso não haja, será utilizada a SEACONS, anexada ao Termo de
Referência.

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: Terça-feira, 4 de maio de 2021 16:27:26
Assunto: Fwd: LICITAÇÃO Nº 019/2021 - Esclarecimento

Boa tarde Lilian!

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: "Licitação" <licitacaolimpservpb@gmail.com>
Para: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 30 de abril de 2021 16:19:19
Assunto: LICITAÇÃO Nº 019/2021 - Esclarecimento

Boa tarde, prezado. 
A empresa  Limpserv Terceirização em Serviços de Limpeza, vem por meio
deste, solicitar os seguintes esclarecimentos:

1. Os atestados devem referir-se exclusivamente ao CBO secretariado ou,
conforme precedentes sobre o tema, o atestado de gestão de mão de obra
supre esse quesito?

2. Qual a convenção coletiva a ser usada na hora da elaboração das planilhas
de custo? 

Certo de sua compreensão, agradeço antecipadamente.
--
Att, Setor de licitações

Limpserv Terceirização em Serviços de Limpeza
CNPJ: 14.725.699/0001-61
Contato Comercial: (83) 3065 0875


