
De : Diego Cruz Abrahao <dcabrahao@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: Esclarecimento pregao 035/2019

Para : rjayme <rjayme@tjgo.jus.br>,
alessander@magnani.com.br

Cc : Coordenadoria de Obras <coordenadoriasos@tjgo.jus.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: Esclarecimento pregao 035/2019

sex, 29 de nov de 2019 12:43

Boa tarde, resposta ao questionamento apresentado abaixo:

Gostaria de solicitar esclarecimento sobre o item 4.8.2 b que trás o seguinte texto. 
b) Refrigeração  forçada,  regulação  de  fator  de  potência,  detecção  de  falha  na String, 
60Hz,  IP20  ou  superior,  possuir  proteção  contra  sobretensão  em  corrente contínua  e 
proteção  contra  surto  atmosférico  e  transitório. 
 
Com relação a ventilação forçada, o inversor que trabalhamos (WEG)  não utiliza essa
característica, fato que lhe assegura um grau de proteção IP65, e ainda em decorrência desta
característica o equipamento não sofre o risco de entrada e acúmulo de pó ou umidade em
decorrência da troca de calor ser realizada por convecção natural. 
 
Dúvida. Podemos oferecer nosso equipamento? Já que ele excede todas as características
descritas em edital e nesse ponto aonde diverge a característica do nosso equipamento garante
uma vantagem técnica em comparação aos demais? 

Sim, desde que ele seja similar ou superior às especificações técnicas exigidas no Termo de
Referência.

Eng.º Diego Cruz Abrahão
Diretoria de Obras
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Fone: (62)32363417

De: "rjayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Para: "Coordenadoria de Obras" <coordenadoriasos@tjgo.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 29 de novembro de 2019 10:42:43
Assunto: Fwd: Esclarecimento pregao 035/2019

Bom dia!

Favor responder aos questionamentos de forma direta à empresa com cópia para este e-mail, no
prazo máximo de 12 horas, sob pena de cancelamento do certame.

Atenciosamente, 

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

De: "Magnani" <alessander@magnani.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br



De : Diego Cruz Abrahao <dcabrahao@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: Solicitação de Esclarecimentos Edital 035/2019

Para : rjayme <rjayme@tjgo.jus.br>,
construtoranjgyn@gmail.com

Cc : Coordenadoria de Obras <coordenadoriasos@tjgo.jus.br>

Enviadas: Sexta-feira, 22 de novembro de 2019 14:05:25
Assunto: Esclarecimento pregao 035/2019

 
Boa tarde. 
 
Gostaria de solicitar esclarecimento sobre o item 4.8.2 b que trás o seguinte texto. 
b) Refrigeração  forçada,  regulação  de  fator  de  potência,  detecção  de  falha  na String, 
60Hz,  IP20  ou  superior,  possuir  proteção  contra  sobretensão  em  corrente contínua  e 
proteção  contra  surto  atmosférico  e  transitório. 
 
Com relação a ventilação forçada, o inversor que trabalhamos (WEG)  não utiliza essa
característica, fato que lhe assegura um grau de proteção IP65, e ainda em decorrência desta
característica o equipamento não sofre o risco de entrada e acúmulo de pó ou umidade em
decorrência da troca de calor ser realizada por convecção natural. 
 
Dúvida. Podemos oferecer nosso equipamento? Já que ele excede todas as características
descritas em edital e nesse ponto aonde diverge a característica do nosso equipamento garante
uma vantagem técnica em comparação aos demais? 

Alessander de Vargas Vieira
54-991620325
alessander.vieira@gmail.com

sex, 29 de nov de 2019 11:35

Bom dia, resposta do questionamento abaixo:

Nosso ques�onamento é: será uma única central de monitoramento, para atender a todos os itens ou serão várias
centrais, cada uma individual que deverá fazer o monitoramento da respec�va usina do item vencedor?

Para cada unidade predial deverá ser instalada uma estação meteorológica e um sistema de
gerenciamento e monitoramento individual. Cada empresa deverá realizar o monitoramento
remoto da respectiva unidade predial de sua responsabilidade.

Att.

Eng.º Diego Cruz Abrahão
Diretoria de Obras
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Fone: (62)32363417

De: "rjayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Para: "Coordenadoria de Obras" <coordenadoriasos@tjgo.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 29 de novembro de 2019 10:40:08
Assunto: Fwd: Solicitação de Esclarecimentos Edital 035/2019

Bom dia!

mailto:alessander.vieira@gmail.com


De : Diego Cruz Abrahao <dcabrahao@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTO EDITAL DE

Favor responder aos questionamentos diretamente à empresa com cópia para este e-mail, no
prazo máximo de 12 horas, sob pena de cancelamento do certame.

Atenciosamente,

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

De: "Construtora NJ" <construtoranjgyn@gmail.com>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Sexta-feira, 29 de novembro de 2019 9:39:07
Assunto: Solicitação de Esclarecimentos Edital 035/2019

Prezado Senhor
 
Estamos com dúvida quanto ao monitoramento para o Edital 035/2019  - Contratação de
empresa especializada em engenharia para fornecimento e instalação de geradores fotovoltaicos
on grid nos prédios pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, com estação
meteorológica, serviços de instalação e configuração, treinamento e serviço continuado de
aferição de performance pelo período de 60 (sessenta) meses.
 
O edital diz que:
 

A CONTRATADA deverá realizar o monitoramento remoto para análise do desempenho
das Usinas Microgeradoras e Minigeradoras por 60 meses, mediante pagamento mensal
sujeito a IMR (Instrumento de Medição de Resultados).
A CONTRATANTE disponibilizará local para instalação do Sistema de Gerenciamento e
Monitoramento das Usinas Microgeradoras e Minigeradoras
Fotovoltaica.
c) A instalação física é de responsabilidade da CONTRATADA e a CONTRATANTE poderá
prestar apoio técnico para a sua realização nos seguintes tópicos:

·         Descrição das interfaces, canais de comunicação e protocolos requeridos;
·         Desenvolver, manter e operar o Sistema incluindo funcionalidades para:
·         Recuperação e armazenamento de dados;
·         Processamento, avaliação e visualização de dados;
·         Lógicas para monitoramento, geração de relatórios, detecção de falhas e controle

de parâmetros importantes das Usinas Microgeradoras e Minigeradoras
Fotovoltaica.

 
Como a licitação é por item, poderá haver vários vencedores para diferentes itens.
 
Nosso questionamento é: será uma única central de monitoramento, para atender a todos os
itens ou serão várias centrais, cada uma individual que deverá fazer o monitoramento da
respectiva usina do item vencedor?
 
Construtora NJ Eireli

Onofre Luiz
62 9 9978-7546
 

sex, 29 de nov de 2019 11:22



LICITAÇÃO Nº 035/2019
Para : rjayme <rjayme@tjgo.jus.br>, gsconstrucoes 2013

<gsconstrucoes.2013@hotmail.com>
Cc : Coordenadoria de Obras <coordenadoriasos@tjgo.jus.br>

Bom dia, respostas aos questionamentos abaixo:

1. Poderão se sagrar vencedores empresas distintas para cada item? Conforme item 1.3 do Termo Referência:
" O objeto está dividido em unidades prediais pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
cabendo à LICITANTE a opção de participação de uma ou mais unidades da tabela 1". Considerando que
cada unidade predial representa um item (lote), empresas distintas não poderão sangrar vencedora de um
mesmo item (unidade predial).

2. No quesito Qualificação Técnica, o Edital requer comprovação “com capacidade mínima de 50% da
potência (KWp) prevista para as unidades prediais que as licitantes irão participar”. Poderá
uma licitante comprovar qualificação única suficiente para o maior dos sistemas e participar de todos os
itens? Sim.

3. No item 43, que faz alusão a Estacionamento, qual a especificação? É Carport? Não, trata-se de
estacionamento vertical de 5 pavimentos, com cobertura em estrutura metálica com telha "sanduíche". 

4. Gostaríamos de solicitar as especificações Técnicas dos sistemas para elaboração das Propostas. A
especificação dos sistemas deverão ser propostas pelas Licitantes, devendo atender as especificações
mínimas exigidas no Termo de Referência.

Eng.º Diego Cruz Abrahão
Diretoria de Obras
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Fone: (62)32363417

De: "rjayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Para: "Coordenadoria de Obras" <coordenadoriasos@tjgo.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 29 de novembro de 2019 10:43:24
Assunto: Fwd: SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 035/2019

Bom dia!

Favor responder aos questionamentos de forma direta à empresa com cópia para este e-mail, no
prazo máximo de 12 horas, sob pena de cancelamento do certame.

Atenciosamente, 

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

De: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Para: "GS Construções" <gsconstrucoes.2013@hotmail.com>
Enviadas: Quarta-feira, 27 de novembro de 2019 11:48:13
Assunto: Re: SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 035/2019

Recebido!

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



De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Fwd: SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTO EDITAL DE

LICITAÇÃO Nº 035/2019
Para : Coordenadoria de Obras <coordenadoriasos@tjgo.jus.br>

De: "GS Construções" <gsconstrucoes.2013@hotmail.com>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Quinta-feira, 21 de novembro de 2019 14:53:03
Assunto: SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 035/2019

Ao
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS -TJGO
ATT:Assessoria de Elaboração de Editais - Diretoria Geral
e-mail: rjayme@tjgo.jus.br
 
 
ASSUNTO: ESCLARECIMENTO AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 035/2019
 
 

                   GS CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) nº 18.207.297/0001-26, inscrição

estadual nº 12410617-0 , estabelecida na Rua dos Azulões, nº 01, Quadra 02, Edifício Office Tower, sala 128,

Jardim Renascença, São Luís - MA vem, mui respeitosamente, perante V.Sa. solicitar ESCLARECIMENTO
referente à Licitação em epígrafe, cujo objeto é “o registro de preços para a contratação de empresa

especializada em engenharia para fornecimento e instalação de geradores fotovoltaicos on grid nos prédios

pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, com estação meteorológica, serviços de instalação e

configuração, treinamento e serviço continuado de aferição de performance pelo período de 60 (sessenta)

meses”, conforme segue:

Em detida análise da Planilha de Preços, verifica-se que os sistemas fotovoltaicos ora licitados

referem-se a serviços independentes em localidades independentes, assim sendo, questiona-se:

1. Poderão se sagrar vencedores empresas distintas para cada item?
2. No quesito Qualificação Técnica, o Edital requer comprovação “com capacidade mínima de 50% da potência

(KWp) prevista para as unidades prediais que as licitantes irão participar”. Poderá uma licitante comprovar
qualificação única suficiente para o maior dos sistemas e participar de todos os itens?

3. No item 43, que faz alusão a Estacionamento, qual a especificação? É Carport?
4. Gostaríamos de solicitar as especificações Técnicas dos sistemas para elaboração das Propostas.

 
Desde já, a empresa GS CONSTRUÇÕES agradece pela atenção.
 
 

São Luís, 21 de Novembro de 2019.

 

 

 
GS CONSTRUÇÕES EIRELI

NATÁLIA GRILL RODRIGUES
Sócia Administradora

(Assinado digitalmente)

sex, 29 de nov de 2019 10:43

Bom dia!

mailto:rjayme@tjgo.jus.br


Favor responder aos questionamentos de forma direta à empresa com cópia para este e-mail, no
prazo máximo de 12 horas, sob pena de cancelamento do certame.

Atenciosamente, 

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

De: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Para: "GS Construções" <gsconstrucoes.2013@hotmail.com>
Enviadas: Quarta-feira, 27 de novembro de 2019 11:48:13
Assunto: Re: SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 035/2019

Recebido!

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

De: "GS Construções" <gsconstrucoes.2013@hotmail.com>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Quinta-feira, 21 de novembro de 2019 14:53:03
Assunto: SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 035/2019

Ao
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS -TJGO
ATT:Assessoria de Elaboração de Editais - Diretoria Geral
e-mail: rjayme@tjgo.jus.br
 
 
ASSUNTO: ESCLARECIMENTO AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 035/2019
 
 

                   GS CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) nº 18.207.297/0001-26, inscrição

estadual nº 12410617-0 , estabelecida na Rua dos Azulões, nº 01, Quadra 02, Edifício Office Tower, sala 128,

Jardim Renascença, São Luís - MA vem, mui respeitosamente, perante V.Sa. solicitar ESCLARECIMENTO
referente à Licitação em epígrafe, cujo objeto é “o registro de preços para a contratação de empresa

especializada em engenharia para fornecimento e instalação de geradores fotovoltaicos on grid nos prédios

pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, com estação meteorológica, serviços de instalação e

configuração, treinamento e serviço continuado de aferição de performance pelo período de 60 (sessenta)

meses”, conforme segue:

Em detida análise da Planilha de Preços, verifica-se que os sistemas fotovoltaicos ora licitados

referem-se a serviços independentes em localidades independentes, assim sendo, questiona-se:

1. Poderão se sagrar vencedores empresas distintas para cada item?
2. No quesito Qualificação Técnica, o Edital requer comprovação “com capacidade mínima de 50% da potência

(KWp) prevista para as unidades prediais que as licitantes irão participar”. Poderá uma licitante comprovar
qualificação única suficiente para o maior dos sistemas e participar de todos os itens?

3. No item 43, que faz alusão a Estacionamento, qual a especificação? É Carport?
4. Gostaríamos de solicitar as especificações Técnicas dos sistemas para elaboração das Propostas.

 
Desde já, a empresa GS CONSTRUÇÕES agradece pela atenção.

mailto:rjayme@tjgo.jus.br


De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Fwd: Esclarecimento pregao 035/2019

Para : Coordenadoria de Obras <coordenadoriasos@tjgo.jus.br>

 
 

São Luís, 21 de Novembro de 2019.

 

 

 
GS CONSTRUÇÕES EIRELI

NATÁLIA GRILL RODRIGUES
Sócia Administradora

(Assinado digitalmente)

sex, 29 de nov de 2019 10:42

Bom dia!

Favor responder aos questionamentos de forma direta à empresa com cópia para este e-mail, no
prazo máximo de 12 horas, sob pena de cancelamento do certame.

Atenciosamente, 

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

De: "Magnani" <alessander@magnani.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Sexta-feira, 22 de novembro de 2019 14:05:25
Assunto: Esclarecimento pregao 035/2019

 
Boa tarde. 
 
Gostaria de solicitar esclarecimento sobre o item 4.8.2 b que trás o seguinte texto. 
b) Refrigeração  forçada,  regulação  de  fator  de  potência,  detecção  de  falha  na String, 
60Hz,  IP20  ou  superior,  possuir  proteção  contra  sobretensão  em  corrente contínua  e 
proteção  contra  surto  atmosférico  e  transitório. 
 
Com relação a ventilação forçada, o inversor que trabalhamos (WEG)  não utiliza essa
característica, fato que lhe assegura um grau de proteção IP65, e ainda em decorrência desta
característica o equipamento não sofre o risco de entrada e acúmulo de pó ou umidade em
decorrência da troca de calor ser realizada por convecção natural. 
 
Dúvida. Podemos oferecer nosso equipamento? Já que ele excede todas as características
descritas em edital e nesse ponto aonde diverge a característica do nosso equipamento garante
uma vantagem técnica em comparação aos demais? 

Alessander de Vargas Vieira
54-991620325
alessander.vieira@gmail.com

mailto:alessander.vieira@gmail.com


De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Fwd: Solicitação de Esclarecimentos Edital 035/2019

Para : Coordenadoria de Obras <coordenadoriasos@tjgo.jus.br>

sex, 29 de nov de 2019 10:40

Bom dia!

Favor responder aos questionamentos diretamente à empresa com cópia para este e-mail, no
prazo máximo de 12 horas, sob pena de cancelamento do certame.

Atenciosamente,

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

De: "Construtora NJ" <construtoranjgyn@gmail.com>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Sexta-feira, 29 de novembro de 2019 9:39:07
Assunto: Solicitação de Esclarecimentos Edital 035/2019

Prezado Senhor
 
Estamos com dúvida quanto ao monitoramento para o Edital 035/2019  - Contratação de
empresa especializada em engenharia para fornecimento e instalação de geradores fotovoltaicos
on grid nos prédios pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, com estação
meteorológica, serviços de instalação e configuração, treinamento e serviço continuado de
aferição de performance pelo período de 60 (sessenta) meses.
 
O edital diz que:
 

A CONTRATADA deverá realizar o monitoramento remoto para análise do desempenho
das Usinas Microgeradoras e Minigeradoras por 60 meses, mediante pagamento mensal
sujeito a IMR (Instrumento de Medição de Resultados).
A CONTRATANTE disponibilizará local para instalação do Sistema de Gerenciamento e
Monitoramento das Usinas Microgeradoras e Minigeradoras
Fotovoltaica.
c) A instalação física é de responsabilidade da CONTRATADA e a CONTRATANTE poderá
prestar apoio técnico para a sua realização nos seguintes tópicos:

·         Descrição das interfaces, canais de comunicação e protocolos requeridos;
·         Desenvolver, manter e operar o Sistema incluindo funcionalidades para:
·         Recuperação e armazenamento de dados;
·         Processamento, avaliação e visualização de dados;
·         Lógicas para monitoramento, geração de relatórios, detecção de falhas e controle

de parâmetros importantes das Usinas Microgeradoras e Minigeradoras
Fotovoltaica.

 
Como a licitação é por item, poderá haver vários vencedores para diferentes itens.
 
Nosso questionamento é: será uma única central de monitoramento, para atender a todos os
itens ou serão várias centrais, cada uma individual que deverá fazer o monitoramento da
respectiva usina do item vencedor?
 
Construtora NJ Eireli

Onofre Luiz



De : Construtora NJ <construtoranjgyn@gmail.com>
Assunto : Solicitação de Esclarecimentos Edital 035/2019

Para : rjayme@tjgo.jus.br

De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTO EDITAL DE

LICITAÇÃO Nº 035/2019
Para : GS Construções <gsconstrucoes.2013@hotmail.com>

62 9 9978-7546
 

sex, 29 de nov de 2019 09:39

Prezado Senhor
 
Estamos com dúvida quanto ao monitoramento para o Edital 035/2019  - Contratação de
empresa especializada em engenharia para fornecimento e instalação de geradores fotovoltaicos
on grid nos prédios pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, com estação
meteorológica, serviços de instalação e configuração, treinamento e serviço continuado de
aferição de performance pelo período de 60 (sessenta) meses.
 
O edital diz que:
 

A CONTRATADA deverá realizar o monitoramento remoto para análise do desempenho
das Usinas Microgeradoras e Minigeradoras por 60 meses, mediante pagamento mensal
sujeito a IMR (Instrumento de Medição de Resultados).
A CONTRATANTE disponibilizará local para instalação do Sistema de Gerenciamento e
Monitoramento das Usinas Microgeradoras e Minigeradoras
Fotovoltaica.
c) A instalação física é de responsabilidade da CONTRATADA e a CONTRATANTE poderá
prestar apoio técnico para a sua realização nos seguintes tópicos:

·         Descrição das interfaces, canais de comunicação e protocolos requeridos;
·         Desenvolver, manter e operar o Sistema incluindo funcionalidades para:
·         Recuperação e armazenamento de dados;
·         Processamento, avaliação e visualização de dados;
·         Lógicas para monitoramento, geração de relatórios, detecção de falhas e controle

de parâmetros importantes das Usinas Microgeradoras e Minigeradoras
Fotovoltaica.

 
Como a licitação é por item, poderá haver vários vencedores para diferentes itens.
 
Nosso questionamento é: será uma única central de monitoramento, para atender a todos os
itens ou serão várias centrais, cada uma individual que deverá fazer o monitoramento da
respectiva usina do item vencedor?
 
Construtora NJ Eireli

Onofre Luiz
62 9 9978-7546
 

qua, 27 de nov de 2019 11:48

Recebido!



De : Magnani - Alessander Vieira
<alessander@magnani.com.br>

Assunto : Esclarecimento pregao 035/2019

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

De: "GS Construções" <gsconstrucoes.2013@hotmail.com>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Quinta-feira, 21 de novembro de 2019 14:53:03
Assunto: SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 035/2019

Ao
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS -TJGO
ATT:Assessoria de Elaboração de Editais - Diretoria Geral
e-mail: rjayme@tjgo.jus.br
 
 
ASSUNTO: ESCLARECIMENTO AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 035/2019
 
 

                   GS CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) nº 18.207.297/0001-26, inscrição

estadual nº 12410617-0 , estabelecida na Rua dos Azulões, nº 01, Quadra 02, Edifício Office Tower, sala 128,

Jardim Renascença, São Luís - MA vem, mui respeitosamente, perante V.Sa. solicitar ESCLARECIMENTO
referente à Licitação em epígrafe, cujo objeto é “o registro de preços para a contratação de empresa

especializada em engenharia para fornecimento e instalação de geradores fotovoltaicos on grid nos prédios

pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, com estação meteorológica, serviços de instalação e

configuração, treinamento e serviço continuado de aferição de performance pelo período de 60 (sessenta)

meses”, conforme segue:

Em detida análise da Planilha de Preços, verifica-se que os sistemas fotovoltaicos ora licitados

referem-se a serviços independentes em localidades independentes, assim sendo, questiona-se:

1. Poderão se sagrar vencedores empresas distintas para cada item?
2. No quesito Qualificação Técnica, o Edital requer comprovação “com capacidade mínima de 50% da potência

(KWp) prevista para as unidades prediais que as licitantes irão participar”. Poderá uma licitante comprovar
qualificação única suficiente para o maior dos sistemas e participar de todos os itens?

3. No item 43, que faz alusão a Estacionamento, qual a especificação? É Carport?
4. Gostaríamos de solicitar as especificações Técnicas dos sistemas para elaboração das Propostas.

 
Desde já, a empresa GS CONSTRUÇÕES agradece pela atenção.
 
 

São Luís, 21 de Novembro de 2019.

 

 

 
GS CONSTRUÇÕES EIRELI

NATÁLIA GRILL RODRIGUES
Sócia Administradora

(Assinado digitalmente)

sex, 22 de nov de 2019 14:05
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Para : rjayme@tjgo.jus.br

De : GS Construções <gsconstrucoes.2013@hotmail.com>
Assunto : SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTO EDITAL DE LICITAÇÃO

Nº 035/2019
Para : rjayme@tjgo.jus.br

 
Boa tarde. 
 
Gostaria de solicitar esclarecimento sobre o item 4.8.2 b que trás o seguinte texto. 
b) Refrigeração  forçada,  regulação  de  fator  de  potência,  detecção  de  falha  na String, 
60Hz,  IP20  ou  superior,  possuir  proteção  contra  sobretensão  em  corrente contínua  e 
proteção  contra  surto  atmosférico  e  transitório. 
 
Com relação a ventilação forçada, o inversor que trabalhamos (WEG)  não utiliza essa
característica, fato que lhe assegura um grau de proteção IP65, e ainda em decorrência desta
característica o equipamento não sofre o risco de entrada e acúmulo de pó ou umidade em
decorrência da troca de calor ser realizada por convecção natural. 
 
Dúvida. Podemos oferecer nosso equipamento? Já que ele excede todas as características
descritas em edital e nesse ponto aonde diverge a característica do nosso equipamento garante
uma vantagem técnica em comparação aos demais? 

Alessander de Vargas Vieira
54-991620325
alessander.vieira@gmail.com

qui, 21 de nov de 2019 14:53
1 anexo

Ao
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS -TJGO
ATT:Assessoria de Elaboração de Editais - Diretoria Geral
e-mail: rjayme@tjgo.jus.br
 
 
ASSUNTO: ESCLARECIMENTO AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 035/2019
 
 

                   GS CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) nº 18.207.297/0001-26, inscrição

estadual nº 12410617-0 , estabelecida na Rua dos Azulões, nº 01, Quadra 02, Edifício Office Tower, sala 128,

Jardim Renascença, São Luís - MA vem, mui respeitosamente, perante V.Sa. solicitar ESCLARECIMENTO
referente à Licitação em epígrafe, cujo objeto é “o registro de preços para a contratação de empresa

especializada em engenharia para fornecimento e instalação de geradores fotovoltaicos on grid nos prédios

pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, com estação meteorológica, serviços de instalação e

configuração, treinamento e serviço continuado de aferição de performance pelo período de 60 (sessenta)

meses”, conforme segue:

Em detida análise da Planilha de Preços, verifica-se que os sistemas fotovoltaicos ora licitados

referem-se a serviços independentes em localidades independentes, assim sendo, questiona-se:

1. Poderão se sagrar vencedores empresas distintas para cada item?
2. No quesito Qualificação Técnica, o Edital requer comprovação “com capacidade mínima de 50% da potência

(KWp) prevista para as unidades prediais que as licitantes irão participar”. Poderá uma licitante comprovar
qualificação única suficiente para o maior dos sistemas e participar de todos os itens?

3. No item 43, que faz alusão a Estacionamento, qual a especificação? É Carport?
4. Gostaríamos de solicitar as especificações Técnicas dos sistemas para elaboração das Propostas.

mailto:alessander.vieira@gmail.com
mailto:rjayme@tjgo.jus.br


 
Desde já, a empresa GS CONSTRUÇÕES agradece pela atenção.
 
 

São Luís, 21 de Novembro de 2019.

 

 

 
GS CONSTRUÇÕES EIRELI

NATÁLIA GRILL RODRIGUES
Sócia Administradora

(Assinado digitalmente)

ESCLARECIMENTO_TJGO.pdf
171 KB 



 

G.S. CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP – CNPJ Nº 18.207.297/0001 - 26 
RUA DOS AZULÕES, Nº 01, QUADRA 02, ED. OFFICE TOWER SALA 128, JARDIM RENASCENÇA CEP:65.075-060, SÃO LUÍS/ MA 

TEL: (98) 3235 - 6758 – EMAIL: GSCONSTRUCOES.2013@HOTMAIL.COM 

Ao  

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS -TJGO 

ATT:Assessoria de Elaboração de Editais - Diretoria Geral 

e-mail: rjayme@tjgo.jus.br 

 

 

ASSUNTO: ESCLARECIMENTO AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 035/2019 

 

 

  GS CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) nº 18.207.297/0001-26, inscrição estadual 

nº 12410617-0 , estabelecida na Rua dos Azulões, nº 01, Quadra 02, Edifício Office Tower, sala 128, 

Jardim Renascença, São Luís - MA vem, mui respeitosamente, perante V.Sa. solicitar 

ESCLARECIMENTO referente à Licitação em epígrafe, cujo objeto é “o registro de preços para a 

contratação de empresa especializada em engenharia para fornecimento e instalação de 

geradores fotovoltaicos on grid nos prédios pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 

com estação meteorológica, serviços de instalação e configuração, treinamento e serviço 

continuado de aferição de performance pelo período de 60 (sessenta) meses”, conforme segue: 

Em detida análise da Planilha de Preços, verifica-se que os sistemas fotovoltaicos ora 

licitados referem-se a serviços independentes em localidades independentes, assim sendo, 

questiona-se: 

1) Poderão se sagrar vencedores empresas distintas para cada item? 

2) No quesito Qualificação Técnica, o Edital requer comprovação “com capacidade mínima de 

50% da potência (KWp) prevista para as unidades prediais que as licitantes irão participar”. 

Poderá uma licitante comprovar qualificação única suficiente para o maior dos sistemas e 

participar de todos os itens?  

3) No item 43, que faz alusão a Estacionamento, qual a especificação? É Carport? 

4) Gostaríamos de solicitar as especificações Técnicas dos sistemas para elaboração das 

Propostas. 

 

Desde já, a empresa GS CONSTRUÇÕES agradece pela atenção. 

 

 

São Luís, 21 de Novembro de 2019. 

 

 

 

GS CONSTRUÇÕES EIRELI 

NATÁLIA GRILL RODRIGUES 

Sócia Administradora 

(Assinado digitalmente) 
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De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Resposta questionamento

Para : Fábio <fabio@energizesolucoes.com.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Resposta questionamento

sex, 29 de nov de 2019 17:23
1 anexo

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

De: "Divisão Manutenção Predial do Interior" <dmpi@tjgo.jus.br>
Para: "Coordenadoria de Obras" <coordenadoriasos@tjgo.jus.br>, "Rogerio Jayme"
<rjayme@tjgo.jus.br>, "Comissão de Licitação, TJGO" <licitacao@tjgo.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 29 de novembro de 2019 16:35:37
Assunto: Re: Dúvidas sobre Licitação 035/2019

Seguem abaixo as respostas às solicitações de esclarecimentos sobre a Edital 035/2019:

Sobre a torre metereológica:

Piranômetro:

- Se são 2 piranometros ou se é só 1, pois normalmente tem um na horizontal e outro na
vertical.
- Voces pediram Classe 2, tem duas opções no mercado, sendo Second Class ou Secondary
Standard, o Second Class tem Sensibilidade de 5 a 20 uV/W/m2 e faixa de medida de 285 a
3000 nm, o Secondary Standard tem Sensibilidade de 7 a 14 uV/W/m2 e faia de de medida de
285 a 2800 nm.
Resposta: Conforme letra a) do item 4.83 do termo de referência o piranômetro deve possuir as
seguintes características: " Para medição da irradiação horizontal e inclinada, com características
conforme ISO9060, Classe II, cabo de maior ou igual a 10m, faixa de medida de 285nm a
2800nm, irradiância máxima de 2000w/m², sensibilidade de 7 a 14 µVW-1m², temperatura de
operação -40° a +80°C, sensibilidade de temperatura <4% (-10 a 40°C), nível de precisão de
1°". Portanto, devem ser utilizados 2 (dois) medidores ou alguma tecnologia superior que faça a
leitura da da irradiação horizontal e inclinada. 

Coletor de dados: 

- Para dimensionar o a bateria e a caixa da bateria, precisamos saber algumas informações:
- De quanto em quanto tempo as informações serão gravadas?
- Quantas medições serão realizadas por dia?
Resposta: O termo de referência não fixa o intervalo mínimo entre as medições armazenadas e
nem quantas medições devem ser realizadas por dia, no entanto o equipamento deve ser
dimensionado para que se tenha o espectro mais exato possível da curva de irradiância solar
média mensal. Esse dado, no entanto, será utilizado para aferição de performance, conforme o
item 4.11 do termo de referência.  



De: "Coordenadoria de Obras" <coordenadoriasos@tjgo.jus.br>
Para: "Divisão Manutenção Predial do Interior" <dmpi@tjgo.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 29 de novembro de 2019 15:25:44
Assunto: Fwd: Dúvidas sobre Licitação 035/2019

Tribunal de Justiça de Goiás
Diretor de Obras
Contato : 3236-3400

De: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Para: "coordenadoriasos" <coordenadoriasos@tjgo.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 29 de novembro de 2019 14:57:35
Assunto: Fwd: Dúvidas sobre Licitação 035/2019

Boa tarde!

Favor responder aos questionamentos de forma direta à empresa com cópia para este e-mail,
nno prazo máximo de 6 horas, sob pena de cancelamento do certame.

Atenciosamente,

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

De: "Comissão de Licitação, TJGO" <emaillicitacao@tjgo.jus.br>
Para: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 29 de novembro de 2019 13:15:29
Assunto: Fwd: Dúvidas sobre Licitação 035/2019

Secretaria da Comissão Permanente de Licitação
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Telefone: 3236-2433 / 3236-2435
Rua 19, Qd. A8, Lt. 06, Anexo I do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 3º andar, Setor
Oeste, 
Goiânia Goiás – CEP 74120-100

De: "Fábio - Energize Soluções" <fabio@energizesolucoes.com.br>
Para: "licitacao" <licitacao@tjgo.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 29 de novembro de 2019 11:35:00
Assunto: Dúvidas sobre Licitação 035/2019

Sobre a torre metereológica:

Piranômetro:

- Se são 2 piranometros ou se é só 1, pois normalmente tem um na horizontal e outro na
vertical.



De : Divisão Manutenção Predial do Interior
<dmpi@tjgo.jus.br>

Assunto : Re: Dúvidas sobre Licitação 035/2019

Para : Coordenadoria de Obras <coordenadoriasos@tjgo.jus.br>,
Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>, licitacao
<licitacao@tjgo.jus.br>

- Voces pediram Classe 2, tem duas opções no mercado, sendo Second Class ou Secondary
Standard, o Second Class tem Sensibilidade de 5 a 20 uV/W/m2 e faixa de medida de 285 a
3000 nm, o Secondary Standard tem Sensibilidade de 7 a 14 uV/W/m2 e faia de de medida de
285 a 2800 nm.

Coletor de dados: 

- Para dimensionar o a bateria e a caixa da bateria, precisamos saber algumas informações:
- De quanto em quanto tempo as informações serão gravadas?
- Quantas medições serão realizadas por dia?

Atenciosamente,

Eng° Fábio de Melo
+55 62 98106-5114
+55 62 3099-7050
www.energizesolucoes.com.br

-- 
Atenciosamente,

sex, 29 de nov de 2019 16:35
1 anexo

Seguem abaixo as respostas às solicitações de esclarecimentos sobre a Edital 035/2019:

Sobre a torre metereológica:

Piranômetro:

- Se são 2 piranometros ou se é só 1, pois normalmente tem um na horizontal e outro na
vertical.
- Voces pediram Classe 2, tem duas opções no mercado, sendo Second Class ou Secondary
Standard, o Second Class tem Sensibilidade de 5 a 20 uV/W/m2 e faixa de medida de 285 a
3000 nm, o Secondary Standard tem Sensibilidade de 7 a 14 uV/W/m2 e faia de de medida de
285 a 2800 nm.
Resposta: Conforme letra a) do item 4.83 do termo de referência o piranômetro deve possuir as
seguintes características: " Para medição da irradiação horizontal e inclinada, com características
conforme ISO9060, Classe II, cabo de maior ou igual a 10m, faixa de medida de 285nm a
2800nm, irradiância máxima de 2000w/m², sensibilidade de 7 a 14 µVW-1m², temperatura de
operação -40° a +80°C, sensibilidade de temperatura <4% (-10 a 40°C), nível de precisão de
1°". Portanto, devem ser utilizados 2 (dois) medidores ou alguma tecnologia superior que faça a
leitura da da irradiação horizontal e inclinada. 

http://www.energizesolucoes.com.br/


Coletor de dados: 

- Para dimensionar o a bateria e a caixa da bateria, precisamos saber algumas informações:
- De quanto em quanto tempo as informações serão gravadas?
- Quantas medições serão realizadas por dia?
Resposta: O termo de referência não fixa o intervalo mínimo entre as medições armazenadas e
nem quantas medições devem ser realizadas por dia, no entanto o equipamento deve ser
dimensionado para que se tenha o espectro mais exato possível da curva de irradiância solar
média mensal. Esse dado, no entanto, será utilizado para aferição de performance, conforme o
item 4.11 do termo de referência.  

De: "Coordenadoria de Obras" <coordenadoriasos@tjgo.jus.br>
Para: "Divisão Manutenção Predial do Interior" <dmpi@tjgo.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 29 de novembro de 2019 15:25:44
Assunto: Fwd: Dúvidas sobre Licitação 035/2019

Tribunal de Justiça de Goiás
Diretor de Obras
Contato : 3236-3400

De: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Para: "coordenadoriasos" <coordenadoriasos@tjgo.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 29 de novembro de 2019 14:57:35
Assunto: Fwd: Dúvidas sobre Licitação 035/2019

Boa tarde!

Favor responder aos questionamentos de forma direta à empresa com cópia para este e-mail,
nno prazo máximo de 6 horas, sob pena de cancelamento do certame.

Atenciosamente,

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

De: "Comissão de Licitação, TJGO" <emaillicitacao@tjgo.jus.br>
Para: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 29 de novembro de 2019 13:15:29
Assunto: Fwd: Dúvidas sobre Licitação 035/2019

Secretaria da Comissão Permanente de Licitação
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Telefone: 3236-2433 / 3236-2435
Rua 19, Qd. A8, Lt. 06, Anexo I do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 3º andar, Setor
Oeste, 
Goiânia Goiás – CEP 74120-100



De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Fwd: Dúvidas sobre Licitação 035/2019

Para : Coordenadoria de Obras <coordenadoriasos@tjgo.jus.br>

De: "Fábio - Energize Soluções" <fabio@energizesolucoes.com.br>
Para: "licitacao" <licitacao@tjgo.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 29 de novembro de 2019 11:35:00
Assunto: Dúvidas sobre Licitação 035/2019

Sobre a torre metereológica:

Piranômetro:

- Se são 2 piranometros ou se é só 1, pois normalmente tem um na horizontal e outro na
vertical.
- Voces pediram Classe 2, tem duas opções no mercado, sendo Second Class ou Secondary
Standard, o Second Class tem Sensibilidade de 5 a 20 uV/W/m2 e faixa de medida de 285 a
3000 nm, o Secondary Standard tem Sensibilidade de 7 a 14 uV/W/m2 e faia de de medida de
285 a 2800 nm.

Coletor de dados: 

- Para dimensionar o a bateria e a caixa da bateria, precisamos saber algumas informações:
- De quanto em quanto tempo as informações serão gravadas?
- Quantas medições serão realizadas por dia?

Atenciosamente,

Eng° Fábio de Melo
+55 62 98106-5114
+55 62 3099-7050
www.energizesolucoes.com.br

-- 
Atenciosamente,

sex, 29 de nov de 2019 14:57
1 anexo

Boa tarde!

Favor responder aos questionamentos de forma direta à empresa com cópia para este e-mail,
nno prazo máximo de 6 horas, sob pena de cancelamento do certame.

Atenciosamente,

Rogério Jayme

http://www.energizesolucoes.com.br/


De : Comissão de Licitação - TJGO <emaillicitacao@tjgo.jus.br>

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

De: "Comissão de Licitação, TJGO" <emaillicitacao@tjgo.jus.br>
Para: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 29 de novembro de 2019 13:15:29
Assunto: Fwd: Dúvidas sobre Licitação 035/2019

Secretaria da Comissão Permanente de Licitação
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Telefone: 3236-2433 / 3236-2435
Rua 19, Qd. A8, Lt. 06, Anexo I do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 3º andar, Setor
Oeste, 
Goiânia Goiás – CEP 74120-100

De: "Fábio - Energize Soluções" <fabio@energizesolucoes.com.br>
Para: "licitacao" <licitacao@tjgo.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 29 de novembro de 2019 11:35:00
Assunto: Dúvidas sobre Licitação 035/2019

Sobre a torre metereológica:

Piranômetro:

- Se são 2 piranometros ou se é só 1, pois normalmente tem um na horizontal e outro na
vertical.
- Voces pediram Classe 2, tem duas opções no mercado, sendo Second Class ou Secondary
Standard, o Second Class tem Sensibilidade de 5 a 20 uV/W/m2 e faixa de medida de 285 a
3000 nm, o Secondary Standard tem Sensibilidade de 7 a 14 uV/W/m2 e faia de de medida de
285 a 2800 nm.

Coletor de dados: 

- Para dimensionar o a bateria e a caixa da bateria, precisamos saber algumas informações:
- De quanto em quanto tempo as informações serão gravadas?
- Quantas medições serão realizadas por dia?

Atenciosamente,

Eng° Fábio de Melo
+55 62 98106-5114
+55 62 3099-7050
www.energizesolucoes.com.br

sex, 29 de nov de 2019 13:15

http://www.energizesolucoes.com.br/


Assunto : Fwd: Dúvidas sobre Licitação 035/2019
Para : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>

1 anexo

Secretaria da Comissão Permanente de Licitação
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Telefone: 3236-2433 / 3236-2435
Rua 19, Qd. A8, Lt. 06, Anexo I do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 3º andar, Setor
Oeste, 
Goiânia Goiás – CEP 74120-100

De: "Fábio - Energize Soluções" <fabio@energizesolucoes.com.br>
Para: "licitacao" <licitacao@tjgo.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 29 de novembro de 2019 11:35:00
Assunto: Dúvidas sobre Licitação 035/2019

Sobre a torre metereológica:

Piranômetro:

- Se são 2 piranometros ou se é só 1, pois normalmente tem um na horizontal e outro na
vertical.
- Voces pediram Classe 2, tem duas opções no mercado, sendo Second Class ou Secondary
Standard, o Second Class tem Sensibilidade de 5 a 20 uV/W/m2 e faixa de medida de 285 a
3000 nm, o Secondary Standard tem Sensibilidade de 7 a 14 uV/W/m2 e faia de de medida de
285 a 2800 nm.

Coletor de dados: 

- Para dimensionar o a bateria e a caixa da bateria, precisamos saber algumas informações:
- De quanto em quanto tempo as informações serão gravadas?
- Quantas medições serão realizadas por dia?

Atenciosamente,

Eng° Fábio de Melo
+55 62 98106-5114
+55 62 3099-7050
www.energizesolucoes.com.br

http://www.energizesolucoes.com.br/

