
De : Lillian Ferreira L. M. Couto <lflmcouto@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: LICITAÇÃO Nº 033/2021

Para : zuleideamaral@dinamicafacility.com.br
Cc : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>, Tatiana

Rodrigues Ferreira <trferreira@tjgo.jus.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: LICITAÇÃO Nº 033/2021

seg, 21 de jun de 2021 17:12

Boa tarde,

Em atenção aos questionamentos apresentados pela empresa Dinâmica facility, informo:

(I) A prestação dos serviços terceirizados ora licitados já se encontram em execução ou
serão iniciados com a nova contratação decorrente deste certame?
(II) Caso os serviços estejam em execução, pleiteia-se pela divulgação do nome da atual
prestadora de serviço. O referido requerimento justifica-se pela previsão contida na
Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria relativa ao Incentivo à Continuidade.

Atualmente, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás possui contratos firmados
para o serviço de vigilância armada com as empresas "A Nacional Vigilância e
Segurança Ltda" e "Artseg Segurança e Vigilância Ltda".
Porém, o quantitativo e distribuição de postos dos contratos atuais não são
exatamente os mesmos da nova contratação.
Além da alteração nos quantitativos de P1 e P2, houve o acréscimo do posto P3
(monitoramento) que não existe no atual contrato.

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, 16 de junho de 2021 14:08:39
Assunto: Fwd: LICITAÇÃO Nº 033/2021

Boa tarde Lilian!

Favor responder aos questionamentos, de forma direta à empresa, com cópia para este e-
mail, no prazo máximo de 24 horas contados do recebimento deste.

Atenciosamente,

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



De: "Zuleide Amaral" <zuleideamaral@dinamicafacility.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Terça-feira, 15 de junho de 2021 11:33:25
Assunto: LICITAÇÃO Nº 033/2021

Prezado, bom dia!

Sabe-se que qualquer cidadão/licitante poderá requerer esclarecimentos e/ou apresentar
impugnação referente a procedimentos licitatórios. Solicitado pedido de esclarecimentos, é
obrigatório que o pregoeiro apresente resposta em até 3 (três) dias úteis, conforme disposto no
ar�go 23, §1º do Decreto nº 10.024/2019, no ar�go 164, parágrafo único da Lei nº 14.133/21
(Nova Lei de Licitações) e ar�go 40, inciso VII da Lei nº 8.666/93.
Desta forma, ques�ona-se:
(I) A prestação dos serviços terceirizados ora licitados já se encontram em execução ou serão
iniciados com a nova contratação decorrente deste certame?
(II) Caso os serviços estejam em execução, pleiteia-se pela divulgação do nome da atual prestadora
de serviço. O referido requerimento jus�fica-se pela previsão con�da na Convenção Cole�va de
Trabalho da Categoria rela�va ao Incen�vo à Con�nuidade.

Qualquer dúvida, estou à disposição!

Atenciosamente,



De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Fwd: Solicitação de Esclarecimentos - Pregão

Eletrônico nº 33/2021
Para : comercial@essencialseguranca.com.br

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Fwd: Solicitação de Esclarecimentos - Pregão Eletrônico nº 33/2021

ter, 22 de jun de 2021 14:13
1 anexo

Boa tarde!

Seguem as respostas relativas às questões 1, 2 e 6 de competência deste Pregoeiro.
Abaixo, segue e-mail da área requisitante informado acerca dos demais questionamentos. 

Respostas às questões:

1. A documentação de habilitação deverá ser incluída no sistema licitações-e quando do
cadastro da proposta. Não serão aceitos documentos entregues fisicamente ou via e-mail.
2. Utilizar o modelo de planilha do edital.
6. Os lances serão ofertados levando-se em consideração o valor global do lote.

Favor confirmar recebimento.

Atenciosamente,

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

De: "Lillian Ferreira L. M. Couto" <lflmcouto@tjgo.jus.br>
Para: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Cc: "Tatiana Rodrigues Ferreira" <trferreira@tjgo.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 21 de junho de 2021 17:17:11
Assunto: Re: Solicitação de Esclarecimentos - Pregão Eletrônico nº 33/2021

Em atenção aos questionamentos apresentados pela empresa Essencial Segurança,
informo:

1 -  Será obrigatório a inclusão dos Documentos de Habilitação no momento de cadastro
da Proposta Comercial?
Esta questão deverá ser respondida pela CPL

2-  Com relação aos Encargos Sociais estipulados no Modelo de Planilha de vocês
devemos seguir ou podemos alterar de acordo com a realidade da empresa?
Esta questão deverá ser respondida pela Diretoria Financeira, área responsável
pela planilha de composição de custo.

3 -  Será necessário a abertura de Conta Vinculada para contingenciamento dos
Encargos Trabalhistas?



Conforme item 22 do Termo de Referência, a contratada deverá abrir conta
vinculada. Inclusive, Os anexos VI, VII, VIII, IX e X tratam da abertura e
movimentação dessa conta a ser aberta.

4 -  Devemos considerar uma Planilha de Custos para cada cidade ou podemos fazer a
média ponderada para as alíquotas de ISS e tarifa de Vale Transporte?
Não pode utilizar a média ponderada. A Empresa deverá apresentar o valor do
ISS e Vale Transporte, por comarca.
5 -  Quanto do intervalo de descanso/refeição, os vigilantes devem permanecer nos
postos e recebendo a indenização do valor de intrajornada, ou podem usufruir do horário
de almoço e janta ou ainda devemos considerar almocistas e jantistas para cobrir a hora
de almoço e janta dos vigilantes?
O intervalo intrajornada deverá ser indenizado.

6 -  Os lances serão ofertados pelo Valor Mensal ou Global?
Esta questão deverá ser respondida pela CPL

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, 16 de junho de 2021 14:07:07
Assunto: Fwd: Solicitação de Esclarecimentos - Pregão Eletrônico nº 33/2021

Boa tarde Lilian!

Favor responder aos questionamentos, de forma direta à empresa, com cópia para este
e-mail, no prazo máximo de 24 horas contados do recebimento deste.

Atenciosamente,

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

De: "Mariana Abitabile - Essencial Segurança" <comercial@essencialseguranca.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Cc: comercial@essencialseguranca.com.br
Enviadas: Quarta-feira, 16 de junho de 2021 10:15:10
Assunto: Solicitação de Esclarecimentos - Pregão Eletrônico nº 33/2021



Prezados (as) Senhores (as), bom dia
 
Venho através do presente solicitar os seguintes esclarecimentos referente o Pregão em
epígrafe:
 

1.)    Será obrigatório a inclusão dos Documentos de Habilitação no momento de
cadastro da Proposta Comercial?

2.)    Com relação aos Encargos Sociais estipulados no Modelo de Planilha de vocês
devemos seguir ou podemos alterar de acordo com a realidade da empresa?

3.)    Será necessário a abertura de Conta Vinculada para contingenciamento dos
Encargos Trabalhistas?

4.)    Devemos considerar uma Planilha de Custos para cada cidade ou podemos fazer a
média ponderada para as alíquotas de ISS e tarifa de Vale Transporte?

5.)    Quanto do intervalo de descanso/refeição os vigilantes devem permanecer nos
postos e recebendo a indenização do valor de intrajornada, ou podem usufruir do
horário de almoço e janta ou ainda devemos considerar almocistas e jantistas para
cobrir a hora de almoço e janta dos vigilantes?

6.)    Os lances serão ofertados pelo Valor Mensal ou Global?
 
Desde já agradecemos e ficamos no aguardo de uma resposta o quanto antes.
 
Aproveitamos o ensejo para elevar os votos de estima e apreço.
 
Qualquer dúvida ou informação, favor entrar em contato conosco.
 
 
 
 
Atenciosamente,

 
 





De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Fwd: ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº

033/2021
Para : matheus tolosa

<matheus.tolosa@grupointerativa.net>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Fwd: ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021

sáb, 26 de jun de 2021 16:52

Boa tarde!

Conforme solicitado, seguem as respostas aos questionamentos.
Favor confirmar recebimento.

Atenciosamente,

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

De: "Lillian Ferreira L. M. Couto" <lflmcouto@tjgo.jus.br>
Para: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Cc: "Tatiana Rodrigues Ferreira" <trferreira@tjgo.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 25 de junho de 2021 17:18:12
Assunto: Re: ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021

Boa tarde Rogério

Conforme solicitado, seguem os esclarecimentos relacionados aos itens 1/5 e 7/10:

01 - Gostaria de saber se já tem alguma empresa que presta este serviço. Se sim, qual a
empresa? Sim, Atualmente este Tribunal possui contratos com as empresas "A
Nacional Vigilância e Segurança Ltda" e "Artseg Segurança e Vigilância Ltda". 
02 - Será obrigatório o fornecimento de assistência médica e familiar aos funcionários?
Conforme Convenção Coletiva predominante da empresa
03 - Será obrigatório o fornecimento de seguro de vida aos funcionários?  Conforme
Convenção Coletiva predominante da empresa
04 - Será obrigatório cortar o auxílio creche aos funcionários?  Conforme Convenção
Coletiva predominante da empresa
05 - Será obrigatório cotar Plano de Benefício Social Familiar?  Conforme Convenção
Coletiva predominante da empresa

06 - Solicito se for possível Planilha de Custo e Formação de Preço em Excel, por favor?
Não foram disponibilizados nos autos os arquivos editáveis.

07 - Quantos cofres deveremos fornecer para o armazenamento das armas? Conforme
item 16 do Termo de Referência, "Nos casos em que não houver postos
noturnos, as armas, munições e coletes de proteção balística não poderão ser



guardados nas dependências do Contratante, sendo que, ao final do horário de
expediente, o vigilante diurno deverá proceder ao recolhimento desses
equipamentos em conformidade com o que dispõe a legislação pertinente,
notadamente os artigos 134 a 136 da Portaria nº 3.233/2012-DG/DPF".
09 - Quais postos deverão receber o pagamento da intrajornada? O pagamento
indenizado da intrajornada é devido para todos os postos 12/36 horas.
10 - É obrigatório utilizar o modelo de planilha mencionada no ANEXO XII - PLANILHA
DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ? Sim, conforme item 5.1 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>
Enviadas: Sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:56:52
Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021

Boa tarde Lilian!

Favor responder aos questionamentos pertinentes à sua área de forma direta a este
Pregoeiro com a urgência que o caso requer uma vez que na segunda-feira serão
recebidas as propostas da empresas interessadas.

Atenciosamente,

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

De: "Matheus Tolosa" <matheus.tolosa@grupointerativa.net>
Para: rjayme@tjgo.jus.br, "Comissão de Licitação, TJGO" <licitacao@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 23 de junho de 2021 15:45:36
Assunto: ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021

Prezado (a), Boa tarde!
Considerando o pregão eletrônico nº 033/2021, vimos apresentar alguns questionamentos
a fim de assegurar uma proposta mais assertiva e com os melhores preços para os
serviços objeto da seleção.

01 - Gostaria de saber se já tem alguma empresa que presta este serviço. Se sim, qual a
empresa?
02 - Será obrigatório o fornecimento de assistência médica e familiar aos funcionários?
03 - Será obrigatório o fornecimento de seguro de vida aos funcionários?
04 - Será obrigatório cortar o auxílio creche aos funcionários? 
05 - Será obrigatório cotar Plano de Benefício Social Familiar?
06 - Solicito se for possível Planilha de Custo e Formação de Preço em Excel, por favor?
07 - Quantos cofres deveremos fornecer para o armazenamento das armas?



09 - Quais postos deverão receber o pagamento da intrajornada?
10 - É obrigatório utilizar o modelo de planilha mencionada no ANEXO XII - PLANILHA DE
CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ?

G. I Empresa de Segurança Eireli - CNPJ Nº 07.473.476/0003-50

Matheus Tolosa
Auxiliar Comercial

matheus.tolosa@grupointerativa.net
(61) 3363-4744

www.grupointerativa.net 
   

http://www.grupointerativa.net/
mailto:matheus.tolosa@grupointerativa.net
http://www.grupointerativa.net/
https://www.facebook.com/grupointerativaservicos
https://www.instagram.com/grupointerativaservicos/
https://www.linkedin.com/company/24971818/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCzso8JMW-Kehkzzx68i66Pw


De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: Esclarecimento de Dúvidas Ref. Pregão 33/2021

Vigilância
Para : comercial@artsegvigilancia.com.br

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: Esclarecimento de Dúvidas Ref. Pregão 33/2021 Vigilância

sáb, 26 de jun de 2021 16:54
1 anexo

Boa tarde!

Conforme solicitado, seguem as respostas aos questionamentos.
Favor confirmar recebimento.

Atenciosamente,

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

De: "Lillian Ferreira L. M. Couto" <lflmcouto@tjgo.jus.br>
Para: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Cc: "Tatiana Rodrigues Ferreira" <trferreira@tjgo.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 25 de junho de 2021 19:34:15
Assunto: Re: Esclarecimento de Dúvidas Ref. Pregão 33/2021 Vigilância

Boa noite Rogério

Seguem os esclarecimentos solicitados:

PERGUNTA 01 - No item 4 do TR, para garantir a isonomia das propostas, a jornada de
12x36 horas será adotada intrajornada indenizada de 30 ou 60 minutos? E quanto ao
posto de 44 horas, este terá intervalo normal de refeição ou deverá ser indenizado em 30
ou 60 minutos? Na jornada 12x36 horas deverá ser adotada intrajornada
indenizada de 60 minutos. Quanto ao posto de 44 horas, o vigilante fará gozo
do intervalo normal de refeição de, no mínimo 1 e no máximo 2 horas,
conforme jornada de trabalho estipulada.

PERGUNTA 02 – No item 3.1.7. (Escoltar pessoas e mercadorias), qual o perímetro de
escolta de pessoas e mercadorias, será somente dentro das instalações do TJGO, e com
essa escolta, o posto de serviços do vigilante, automaticamente, ficará descoberto, nesse
caso a empresa contratada, deverá substituir o vigilante e ou posto ficará descoberto, e
em caso de substituição, qual a frequência em dias e/ou horas e, caso seja efetuado por
vigilante extra, como serão repassados a contratada? Em relação à escolta de
pessoas e mercadorias, não há que se falar em posto descoberto e substituição,
pois, quando necessário, essa escolta será feita somente dentro das instalações
do TJGO.



PERGUNTA 03 – No item 3.1.8. (Comunicar-se via rádio ou telefone e prestar
informações ao público e aos órgãos competentes), o vigilante terá acesso ao telefone de
atendimento ao público, e caso afirmativo, o vigilante deverá ficar exclusivamente em um
determinado local, sem sair do local, nesse caso, não terá condições de atender o exigido
no item 3.1.7, qual procedimento neste caso ? O vigilante não terá acesso a telefone
de atendimento ao público. As informações ao público, indicadas neste item,
referem-se às informações presenciais que eventualmente sejam feitas pelo
público ao vigilante.

PERGUNTA 04 – No item 3.1.9. (Controlar o acesso das pessoas e veículos às Unidades
Judiciárias), para o controle de acesso de veículos às unidade judiciárias, obriga o
vigilante deixar o seu posto de serviços descoberto, prejudicando a segurança nas
unidades judiciárias, qual procedimento neste caso ? O controle de acesso de veículos
trata-se de uma atribuição que se aplica notadamente ao posto de vigilante
que for designado para ficar na guarita dos estacionamentos.

PERGUNTA 05 – No item 3.1.10. (Operar equipamentos de comunicação e de vigilância
eletrônica, tais como alarmes, intercomunicadores, circuito fechado de TV e outros
equipamentos e sistemas de segurança confiados à sua responsabilidade, se for o caso,
assim como controlar os aparelhos detectores de metais e "raios -x" (caso existam)), de
acordo com o termo de referência, os vigilantes na escala 12x36, diurno e noturno, serão
responsáveis, pela operação dos equipamentos de comunicação e vigilância eletrônica,
CFTV, confiados à sua responsabilidade, (se for o caso), diante do que está determinado,
os vigilantes na citada escala, ficam impossibilitados de controlar os aparelhos detectores
de metais e raios x, e caso que seja os vigilantes na escala de 44 horas, fica
impossibilitados, o cumprimento nos item 3.1.7. 3.1.8 e 3.1.9; Av. Antônio Martins Borges
Qd.99 Lt.12, St. Pedro Ludovico - Goiânia-GO - CEP 74.825-020 Fone: (62) 3092-1118 –
E-mail: comercial@artsegvigilancia.com.br – CNPJ: 05.502.450/0001-04  Aos postos de
vigilantes serão designadas atribuições diferentes pelo Gestor do Contrato, a
depender da necessidade da Administração. Eventualmente, a indicação de
uma atribuição, por certo, pode inviabilizar o cumprimento de outra ao mesmo
tempo.

PERGUNTA 06 – No item 3.1.11. (Efetuar a fiscalização de vestimentas permitidas para o
acesso às Unidades Judiciárias), a fiscalização de vestimentas permitidas para o acesso
às unidades judiciárias, será somente para os visitantes ou se aplica os servidores das
unidades judiciárias? A fiscalização de vestimentas deve ser feita tanto a
visitantes quanto a servidores.

PERGUNTA 07 – No item 3.1.13. (Executar rondas no local de prestação dos serviços
após o término do expediente de trabalho, observando o fechamento dos ambientes,
desligando máquinas, iluminação e outros equipamentos, quando necessário, se couber.),
as rondas no local de prestação dos serviços após término do expediente de trabalhado,
essas rondas, deverão ser executadas pelo vigilante na escala de 44 horas semanais, o
caso de o expediente estender ao horário do vigilante, será indenizado por horas extras, e
a empresa que estiver executando poderá incluir as possíveis horas extras? Essas
rondas serão somente para os postos 12X36h noturnos. Inclusive, conforme
item 15.1.3, os equipamentos de controle de ronda deverão ser instalados onde
forem alocados os postos noturnos.

PERGUNTA 08 – No item 3.1.17. (Acompanhar, quando solicitado, funcionários de
empresas prestadoras de serviços), qual o perímetro de escolta de acompanhamento de
funcionários de empresas prestadoras de serviços, será somente dentro das instalações
do TJGO, e com esse acompanhamento o posto de serviços do vigilante,
automaticamente, ficará descoberto, nesse caso a empresa contratada, deverá substituir
o vigilante e ou posto ficará descoberto, e em caso de substituição, qual a frequência em



dias e ou horas, como proceder neste caso ? Somente dentro das instalações do
TJGO

PERGUNTA 09 – No item 3.1.18. (Fiscalizar a entrada e saída de veículos nas
dependências do prédio, quando solicitado.), para o fiscalizar a entrada e saída de
veículos nas unidade judiciárias, obriga o vigilante deixar o seu posto de serviços
descoberto, prejudicando a segurança nas unidades judiciárias, como proceder neste
caso ? A fiscalização que trata este item será do vigilante que for alocado no
posto nas entradas das dependências do prédio.

PERGUNTA 10 – No item 3.1.20. (Controlar rigorosamente a entrada e saída de veículos
e pessoas após o término do expediente de trabalho, feriados e finais de semana,
anotando em documento próprio o nome, registro ou matrícula, cargo, órgão de lotação e
tarefa a executar, além de controlar o fluxo de pessoas autorizadas a estacionar seus
carros particulares na área interna/externa do prédio, mantendo sempre os portões
fechados, se orientado a fazê-lo pelo Fiscal do Contrato.), em algumas unidades
judiciárias, não haverá vigilância em períodos de 24 horas, como será o controle de
entrada e saída de veículos e pessoas, uma vez que o controle de acesso e operação de
CFTV, não terá operadores em todas as unidades, como proceder neste caso ? O
controle de acesso de pessoas e veículos será realizado dentro da jornada do
vigilante, no posto contratado. Esse serviço não será realizado pelos
operadores de CFTV, que trabalharão dentro da sala de monitoramento no
prédio do Tribunal de Justiça, com fiscalização e vigilância de todas as
comarcas que possuem as câmeras de CFTV. Devendo acionar o supervisor do
Gabinete Militar sobre qualquer intercorrência.

PERGUNTA 11 – No item 3.2.10.7 (Realizar ajustes e correções no Sistema de CFTV,
conforme orientação deste Tribunal.), que tipo de ajustes e correções no sistema de
CFTV, que será feita pelo vigilante operador do sistema, lembrando que essa atividade,
poderá ser considerada com desvio de função, tendo em vista que o vigilante, deverá ter
formação técnica, que não está incluso na formação do vigilante, o TJGO, fará treinando
aos vigilantes, ou de será responsabilidade da empresa prestadora dos serviços? Caso
seja da empresa contratada, haverá conflito entre funções e sindicato, vez que existe
sindicato específico para funções relacionadas a sistemas de CFTV. Av. Antônio Martins
Borges Qd.99 Lt.12, St. Pedro Ludovico - Goiânia-GO - CEP 74.825-020 Fone: (62) 3092-
1118 – E-mail: comercial@artsegvigilancia.com.br – CNPJ: 05.502.450/0001-04
Pequenos ajustes, que não necessitam de conhecimento técnico, mas apenas
treinamento que será dado pelo Gabinete Militar deste Tribunal

PERGUNTA 12 – No item 3.2.10.10 (Projetar filmes do CFTV de interesse do Tribunal,
quando solicitado.), quais os locais, das projeções de filmes do CFTV, será fora do posto
de serviços do vigilante, se for o caso, o posto do vigilante, ficará descoberto? Será
sempre dentro das dependências onde ficarão alocados os postos no Tribunal

PERGUNTA 13 – No item 3.2.10.11 (Controlar a qualidade da exibição dos filmes a serem
projetados.), para cumprir essa tarefa o TJGO, fará treinando aos vigilantes, ou será de
responsabilidade da empresa prestadora dos serviços?  O TJ, por meio do Gabinete
Militar, será responsável pelo treinamento dos vigilantes.

PERGUNTA 14 – No item 3.2.10.12 (Executar a reprodução de material gravado em DVD,
pen drive ou hd externo, quando solicitado, por autoridade competente.), quem fornecerá
os dispositivo (DVD, PEN DRIVE ou HD externo), o TJGO ou a empresa prestadora dos
serviços? 
O TJ quem disponibilizará esses dispositivos, quando necessário.



PERGUNTA 15 – No item 3.2.10.13 (vistoriar previamente os equipamentos e sistemas
de imagem.), que tipo de vistoria previa dos equipamentos e sistema de imagem, será
fornecido treinamento aos vigilantes pelo TJGO, ou será de responsabilidade da empresa
executora do contrato? A empresa ficará responsável em vistoriar, previamente,
os equipamentos e sistemas de monitoramento do Tribunal, para garantir que a
execução do serviço de monitoramento, a ser contratado. 

PERGUNTA 16 – No item 3.2.10.14 (Realizar gravações em DVD, pen drive ou hd
externo, quando solicitado.), quem fornecerá os dispositivos (DVD, PEN DRIVE ou HD
externo), o TJGO ou a empresa prestadora dos serviços? O TJ quem disponibilizará
esses dispositivos, quando necessário.

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: Sexta-feira, 25 de junho de 2021 15:16:16
Assunto: Fwd: Esclarecimento de Dúvidas Ref. Pregão 33/2021 Vigilância

Boa tarde!

Favor responder aos questionamentos referentes à sua área diretamente a este Pregoeiro
com a urgência que o caso requer tendo em vista a apresentação de propostas já no dia
28/06/2021.

Atenciosamente,

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

De: "Comercial" <comercial@artsegvigilancia.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Cc: artsegvigilancia@yahoo.com.br
Enviadas: Terça-feira, 22 de junho de 2021 16:31:46
Assunto: Esclarecimento de Dúvidas Ref. Pregão 33/2021 Vigilância



Boa tarde Sr. Rogério,
 
Encaminho pedido de esclarecimento referente ao Edital de Licitação nº 033/2021.
 
Aguardo e agradeço.
 
 
Favor confirmar recebimento deste.
Atenciosamente,

ARTSEG Segurança e Vigilância Ltda.
Rouseman Alves
Departamento Comercial
(62) 3092-1118 / 3087-6323 / 9 9665-4815
 





De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Fwd: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021 - PEDIDO

DE ESCLARECIMENTO
Para : comercial@gsivigilancia.com.br

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Fwd: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

sáb, 26 de jun de 2021 16:57
1 anexo

Boa tarde!

Conforme solicitado, seguem as respostas aos questionamentos.
Favor confirmar recebimento.

Atenciosamente,

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

De: "Lillian Ferreira L. M. Couto" <lflmcouto@tjgo.jus.br>
Para: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Cc: "Tatiana Rodrigues Ferreira" <trferreira@tjgo.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 25 de junho de 2021 18:17:16
Assunto: Re: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Boa noite Rogério

Seguem os esclarecimentos solicitados, no que refere-se aos itens pertinentes desta
Diretoria (itens 1/2 e 4/5):

1 – Há registros de atrasos nos pagamentos efetuados por este órgão? Não. Este
Tribunal liquida os pagamentos dos contratos de mão de obra terceirizada
dentro do prazo estipulado de 30 dias.
2 – Existe empresa (s) executando atualmente os serviços ora licitados? Caso sim, qual
(is)?  Sim, Atualmente este Tribunal possui contratos com as empresas "A
Nacional Vigilância e Segurança Ltda" e "Artseg Segurança e Vigilância Ltda"
3 – Será desclassificada a licitante que cotar percentuais de encargos sociais/trabalhistas
menor ao estipulado na planilha de custos constante no Edital? Seguir a planilha.
4 – É correto afirmar que para os postos P2 (Diurno 44h), será permitido o gozo da hora
intervalar de almoço? Sim. Apenas os postos 12/36h terão a intrajornada
indenizada.
5 – De acordo com o item 16.2 do TR, o ,material bélico dos postos do tipo p2 deverão
ser recolhidos pela empresa. Questiono se atualmente é feita desta maneira e como é
feito? Atualmente este Poder Judiciário conta com postos diurnos e noturnos
12/36h, em todos os postos de trabalho, não sendo necessário o recolhimento,
uma vez que o vigilante diúrno entrega os equipamentos para o noturno.



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: Sexta-feira, 25 de junho de 2021 15:15:42
Assunto: Fwd: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Boa tarde!

Favor responder aos questionamentos referentes à sua área diretamente a este Pregoeiro
com a urgência que o caso requer tendo em vista a apresentação de propostas já no dia
28/06/2021.

Atenciosamente,

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

De: "Nathália Lopes, GSI" <comercial@gsivigilancia.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Terça-feira, 22 de junho de 2021 9:40:07
Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO



Bom dia!
 
 Prezadoª Responsável,
 
Venho por meio deste solicitar os seguintes esclarecimentos a respeito do edital do Pregão
Eletrônico nº 33/2021, sendo:
 
1 – Há registros de atrasos nos pagamentos efetuados por este órgão?
2 – Existe empresa (s) executando atualmente os serviços ora licitados? Caso sim, qual (is)?
3 – Será desclassi�icada a licitante que cotar percentuais de encargos sociais/trabalhistas
menor ao estipulado na planilha de custos constante no Edital?
4 – É correto a�irmar que para os postos P2 (Diurno 44h), será permitido o gozo da hora
intervalar de almoço?
5 – De acordo com o item 16.2 do TR, o ,material bélico dos postos do tipo p2 deverão ser
recolhidos pela empresa. Questiono se atualmente é feita desta maneira e como é feito?
 
 
 
 
 
  
 
Agradeço e aguardo.
Cordialmente.

 





De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Fwd: ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº

033/2021
Para : matheus tolosa

<matheus.tolosa@grupointerativa.net>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Fwd: ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021

sáb, 26 de jun de 2021 16:59

Boa tarde!

Conforme solicitado, seguem as respostas aos questionamentos.
Favor confirmar recebimento.

Atenciosamente,

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

De: "Lillian Ferreira L. M. Couto" <lflmcouto@tjgo.jus.br>
Para: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Cc: "Tatiana Rodrigues Ferreira" <trferreira@tjgo.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 25 de junho de 2021 17:18:12
Assunto: Re: ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021

Boa tarde Rogério

Conforme solicitado, seguem os esclarecimentos relacionados aos itens 1/5 e 7/10:

01 - Gostaria de saber se já tem alguma empresa que presta este serviço. Se sim, qual a
empresa? Sim, Atualmente este Tribunal possui contratos com as empresas "A
Nacional Vigilância e Segurança Ltda" e "Artseg Segurança e Vigilância Ltda". 
02 - Será obrigatório o fornecimento de assistência médica e familiar aos funcionários?
Conforme Convenção Coletiva predominante da empresa
03 - Será obrigatório o fornecimento de seguro de vida aos funcionários?  Conforme
Convenção Coletiva predominante da empresa
04 - Será obrigatório cortar o auxílio creche aos funcionários?  Conforme Convenção
Coletiva predominante da empresa
05 - Será obrigatório cotar Plano de Benefício Social Familiar?  Conforme Convenção
Coletiva predominante da empresa

06 - Solicito se for possível Planilha de Custo e Formação de Preço em Excel, por favor? 

07 - Quantos cofres deveremos fornecer para o armazenamento das armas? Conforme
item 16 do Termo de Referência, "Nos casos em que não houver postos
noturnos, as armas, munições e coletes de proteção balística não poderão ser
guardados nas dependências do Contratante, sendo que, ao final do horário de



expediente, o vigilante diurno deverá proceder ao recolhimento desses
equipamentos em conformidade com o que dispõe a legislação pertinente,
notadamente os artigos 134 a 136 da Portaria nº 3.233/2012-DG/DPF".
09 - Quais postos deverão receber o pagamento da intrajornada? O pagamento
indenizado da intrajornada é devido para todos os postos 12/36 horas.
10 - É obrigatório utilizar o modelo de planilha mencionada no ANEXO XII - PLANILHA
DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ? Sim, conforme item 5.1 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>
Enviadas: Sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:56:52
Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021

Boa tarde Lilian!

Favor responder aos questionamentos pertinentes à sua área de forma direta a este
Pregoeiro com a urgência que o caso requer uma vez que na segunda-feira serão
recebidas as propostas da empresas interessadas.

Atenciosamente,

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

De: "Matheus Tolosa" <matheus.tolosa@grupointerativa.net>
Para: rjayme@tjgo.jus.br, "Comissão de Licitação, TJGO" <licitacao@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 23 de junho de 2021 15:45:36
Assunto: ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021

Prezado (a), Boa tarde!
Considerando o pregão eletrônico nº 033/2021, vimos apresentar alguns questionamentos
a fim de assegurar uma proposta mais assertiva e com os melhores preços para os
serviços objeto da seleção.

01 - Gostaria de saber se já tem alguma empresa que presta este serviço. Se sim, qual a
empresa?
02 - Será obrigatório o fornecimento de assistência médica e familiar aos funcionários?
03 - Será obrigatório o fornecimento de seguro de vida aos funcionários?
04 - Será obrigatório cortar o auxílio creche aos funcionários? 
05 - Será obrigatório cotar Plano de Benefício Social Familiar?
06 - Solicito se for possível Planilha de Custo e Formação de Preço em Excel, por favor?
07 - Quantos cofres deveremos fornecer para o armazenamento das armas?
09 - Quais postos deverão receber o pagamento da intrajornada?



10 - É obrigatório utilizar o modelo de planilha mencionada no ANEXO XII - PLANILHA DE
CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ?

G. I Empresa de Segurança Eireli - CNPJ Nº 07.473.476/0003-50

Matheus Tolosa
Auxiliar Comercial

matheus.tolosa@grupointerativa.net
(61) 3363-4744

www.grupointerativa.net 
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https://www.youtube.com/channel/UCzso8JMW-Kehkzzx68i66Pw


De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: RES: PREGÃO 0332021

Para : TERRA VIGILÂNCIA
<terravigilanciaeseguranca@gmail.com>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: RES: PREGÃO 0332021

sáb, 26 de jun de 2021 17:13
1 anexo

Boa tarde!

Favor seguir as exigências do edital. Tais exigências foram definidas pela área
requisitante e aprovadas pela Assessoria Jurídica desse Tribunal de Justiça.
Não houve, por parte dos demais interessados, questionamentos acerca dessas
exigências.
Edital mantido inalterado.

Favor confirmar recebimento.

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

De: "TERRA VIGILÂNCIA" <terravigilanciaeseguranca@gmail.com>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Quinta-feira, 24 de junho de 2021 16:39:49
Assunto: RES: PREGÃO 0332021



Inclusive, Sr. Pregoeiro, seguem as normativas ref. à Lei 7.102 e Portaria 3233/2012,
onde a exigência de Regularidade junto à SSP, é tão somente para as empresas
especializadas em vigilância, e não para as escolas de formação de vigilantes.
 
Favor analisar a documentação anexo, pois mesmo que tenha vencido o prazo para
impugnação do edital, é válido para que a licitação transcorra sem qualquer imprevisto ou
questionamentos futuros.
 
Agradeço a atenção.
 
Adriana.
 
De: TERRA VIGILÂNCIA [mailto:terravigilanciaeseguranca@gmail.com] 

 Enviada em: quinta-feira, 24 de junho de 2021 15:34
 Para: 'rjayme@tjgo.jus.br'

 Assunto: PREGÃO 0332021
 Prioridade: Alta

 
Sr. Pregoeiro, boa tarde,
 
Gostaria de contar com vossa compreensão, quanto a uma exigência na Habilitação, que
pode prejudicar várias licitantes, senão, vejamos:
 
Na Habilitação
53.3.1 – Letra i – “Comprovação de que a empresa mantém convênio com organização
militar, policial, empresa especializada ou curso de formação de vigilantes, para
treinamento e formação de seus vigilantes....
Acompanhado da respectiva revisão de Autorização de Funcionamento, Certificado de
Segurança e do Certificado de Regularidade Diversos da Secretaria de Segurança
Pública...
 
Pois bem, no que diz respeito ao certificado de regularidade diversos junto à Secretaria de
Segurança Pública, a ESCOLA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES TIRADENTES, informou,
através de sua Coordenação, nessa data, que não solicitam esse documento junto à SSP,
e que inclusive, na data de ontem, alguns licitantes que também possuem contrato com
essa escola, tiveram que pegar a documentação da  Escola para então dar entrada na
SSP, ou seja, um terceiro para dar entrada.
 Ocorre, que esse documento já deveria ser de praxe da escola, pois as empresas de
vigilância, anualmente, já solicitam esse documento perante a SSP, como é o caso da
TERRA VIGILÂNCIA. E outra coisa, como uma empresa de vigilância, que somente
mantém contrato com a escola, poderia se responsabilizar por solicitar uma certidão
perante a SSP, que na verdade é de responsabilidade da escola?
 
Diante essa situação, já que juntamente ao contrato de prestação de serviços da escola,
irá também a autorização de funcionamento, revisão e certificado de segurança,
QUESTIONAMOS, se apenas esses documentos, não poderiam ser considerados, visto que
a empresa licitante não pode se responsabilizar por documentos de terceiros, que é o
caso da Escola de Vigilantes.
 
Acredito, que a licitante não pode ser penalizada por documento de terceiro. Por isso,
solicito vossa apreciação, e caso seja possível, deferir que seja incluído um aviso no site,
para que apenas os documentos como autorização, revisão e certificado de segurança da
escola, sejam aceitos.
 



Vale ressaltar ainda, que anualmente solicitamos a nossa certidão de regularidade perante
a SSP, e a mesma não é emitida de imediato, demora em média de 15 a 30 dias.
 
Certos de vossa compreensão e retorno, agradeço desde já.
 
 
 

Adriana Moura
Depto. Comercial
(62) 3251-1190
 



Livre de vírus. www.avast.com.
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De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: consulta - PE 33/2021 - vigilância

Para : comercial@grupocentrooeste.com.br

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: consulta - PE 33/2021 - vigilância

sáb, 26 de jun de 2021 17:47
1 anexo

Boa tarde!

Em resposta ao questionamento informo que a exigência contida no item 16.2 do Termo
de Referência segue orientações do CNJ, que estabelece que em novas contratações de
serviço de vigilância, as armas não poderão permanecer nos prédios dos
Fóruns optando-se, assim, pelo recolhimento desses equipamentos em conformidade
com o que dispõe a legislação pertinente, notadamente os artigos 134 a 136 da Portaria
nº 3.233/2012-DG/DPF.

Favor confirmar recebimento.

Atenciosamente,

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

De: comercial@grupocentrooeste.com.br
Para: rjayme@tjgo.jus.br, "Divisão de Elaboração de Termo de Referência"
<termodereferencia@tjgo.jus.br>, "Comissão de Licitação, TJGO" <licitacao@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 24 de junho de 2021 10:49:05
Assunto: consulta - PE 33/2021 - vigilância



Ao
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 
Sr. Pregoeiro,
 
Considerando o nosso interesse em participar da licitação do PE 33/2021 – serviços de
vigilância armada, solicitamos a gentileza do seguinte esclarecimento:
 
 

1. No item 16.2. do edital  cita que:
“Nos casos em que não houver postos noturnos, as armas, munições e coletes
de proteção balística não poderão ser guardados nas dependências do
Contratante,
sendo que, ao final do horário de expediente, o vigilante diurno deverá
proceder ao
recolhimento desses equipamentos em conformidade com o que dispõe a
legislação
pertinente, notadamente os artigos 134 a 136 da Portaria nº 3.233/2012-DG/DPF, de
10 de dezembro de 2012”(grifamos)
 
 
2-Por este texto acima, smj, a empresa que vencer algum grupo da licitação, terá
diariamente de segunda a sexta feira, que recolher as armas, munição e placa
balística de até mais 80 cidades, considerando os 3 lotes, o que  com a devida
vênia, pode ser operacionalmente quase impraticável, em razão do elevado custo
operacional que esta operação geraria. Sem contar o risco em cada cidade do
vigilante sair “levando” a arma e munição para sua casa, mesmo com a guia de
transito. Além de,  não ser permitido na legislação e ou recomendável, que o
vigilante “guarde” em sua casa a arma e munição. E nessas cidade do interior
quase nenhum empresa tem uma estrutura de escritório da empresa, para fazer
este recolhimento.
 
3-Destaforma,   em razão a nosso ver,  da dificuldade de cumprimento deste item,
indagamos se a empresa ou empresas vencedoras, de cada lote, poderia
simplesmente instalar um “cofre/caixa em aço”  com chaves, e assim todo final de
expediente, naquelas unidades, em que só tem o posto de 44 horas dia, colocar
dentro do cofre a arma e munição trancar e levar a chave. Alias vale ressaltar que
este e o procedimento usual nos postos onde tem só vigilante diurno nos diversos
órgãos publicos.
 
Tal sugestão visa, também a redução de custo para o erário, pois se for de
fato ter que fazer o recolhimento diário das armas e munições, além de
operacionalmente ser quase inviável, vai gerar um custo elevadíssimo, com a
devida vênia, desnecessário,  para atender este item 16.2 do termo de referência
do edital.
 
 
Atenciosamente

 
 
 
 
Fabiana Soares
Dpto. Licitações
(62) 98249-5366



comercial@grupocentrooeste.com.br
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