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

Assunto : Re: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO:: PE Nº
044 2019 TJ-GO 08/11/2019.

Para : menon@presencialconsultoria.com.br

Zimbra emaillicitacao@tjgo.jus.br

Re: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO:: PE Nº 044 2019 TJ-GO 08/11/2019.

qua, 06 de nov de 2019 17:18

1 anexo

Quanto ao item 18, será por valor global tendo em vista que se trata de apenas um
lote/item.

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: "Dalton Foltran" <dfoltran@tjgo.jus.br>
Para: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>, "licitacao" <licitacao@tjgo.jus.br>,
"lcdferreira" <lcdferreira@tjgo.jus.br>, menon@presencialconsultoria.com.br
Enviadas: Quarta-feira, 6 de novembro de 2019 17:11:19
Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO:: PE Nº 044 2019 TJ-GO
08/11/2019.

Segue abaixo as respostas/esclarecimentos:

01) Cinco quadros, com as seguintes correntes: QDTB A: 630A, QDBT B: 630A,
QDCLIMA: 150A, QFC: 40A, CONTAINER: 2x630A

02.1) O ano de fabricação é 2014 e o de instalação 2015. Desde aquela data o TJGO
possui contrato de manutenção preventiva e corretiva com vigência até o mês de
novembro de 2019. As substituições necessárias de peças durante esse período foram
realizadas pela atual contratada. O gás refrigerante dos equipamentos é R 410A

02.2) Novembro de 2019

03) 36 m²

04) Não dispomos do layout, sugere-se uma visita técnica ao local.
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05 a 05.3) Grupo gerador não faz parte do escopo do Contrato

06) A volumetria dos chamados não pode ser estipulada pela Contratada, pois depende
da quantidade de manutenções corretivas que serão necessárias.

07) Não. As baterias fazem parte do escopo.

08.1) Novembro de 2019

08.2) O ano de fabricação é 2014 e o de instalação 2015. Desde aquela data o TJGO
possui contrato de manutenção preventiva e corretiva com vigência até o mês de
novembro de 2019.

08.3) O ano de fabricação é 2014 e o de instalação 2015. Desde aquela data o TJGO
possui contrato de manutenção preventiva e corretiva com vigência até o mês de
novembro de 2019. Não houve troca de baterias

08.4) 7A/h 12V

09) 4 Câmeras AXIS com sistema Digiforte

10) Uma controladora biométrica marca wellcare.

11.1) Vesda, Novembro de 2019, não houve troca de lente e filtro

12) EAGLE SEV Sistemas, Sistema manual ou eletrônico.

13) 01 cilindro 40,6kg

14) O fornecimento dos equipamentos ao final da vida útil faz parte do escopo bem como
em decorrência de mau uso pois a manutenção da sala estará a cargo da Contratada,
inclusive com controle de acesso.

15) Todas as peças, materiais, insumos e demais itens necessários à manutenção dos
componentes elencados no item 7 do Termo de Referência.

16) A partir do momento do inicio da manutenção a Contratada fica integralmente
responsável pela manutenção do objeto contratado. Em caso de dúvidas, sugere-se que
seja feita uma visita técnica ao local.

17) 2015

18) Verificar com a Comissão Permanente de Licitação.

19) Os prazos estão definidos na cláusula sexta do Termo de Referência e variam
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conforme o nível do incidente.

Atenciosamente,

Dalton Foltran de Souza
Engenheiro Eletricista - CREA 14.124/D-GO
Diretor do Departamento de Infraestrutura e Manutenção Predial
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Fone: (62) 32363400

De: "Dalton Foltran" <dfoltran@tjgo.jus.br>
Para: "Divisão de Manutenção Predial Capital" <dmpc@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 6 de novembro de 2019 14:28:28
Assunto: Fwd: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO:: PE Nº 044 2019 TJ-GO
08/11/2019.

Atenciosamente,

Dalton Foltran de Souza
Engenheiro Eletricista - CREA 14.124/D-GO
Diretor do Departamento de Infraestrutura e Manutenção Predial
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Fone: (62) 32363400

De: "Coordenadoria de Obras" <coordenadoriasos@tjgo.jus.br>
Para: "Dalton Foltran" <dfoltran@tjgo.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 29 de outubro de 2019 14:19:28
Assunto: Fwd: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO:: PE Nº 044 2019 TJ-GO
08/11/2019.

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

De: "Comissão de Licitação - TJGO" <emaillicitacao@tjgo.jus.br>
Para: "coordenadoriasos" <coordenadoriasos@tjgo.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 29 de outubro de 2019 14:01:32
Assunto: Fwd: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO:: PE Nº 044 2019 TJ-GO
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08/11/2019.

Boa tarde,

Favor responder o questionamento para a empresa com cópia para esta secretaria.

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: menon@presencialconsultoria.com.br
Para: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>, "licitacao" <licitacao@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 24 de outubro de 2019 10:52:27
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO:: PE Nº 044 2019 TJ-GO 08/11/2019.

Prezados muito bom dia

Por meio deste e conforme disposto abaixo, tempestivamente, solicitamos e
apresentamos questionamentos abaixo junto ao respeitado Órgão.

Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de compreensão
ou interpretação do edital e seus anexos, deverão ser formulados por
escrito, ao Pregoeiro, via e-mail, em até 3 (três) dias úteis antecedentes à apresentação
das propostas. rjayme@tjgo.jus.br; licitacao@tjgo.jus.br.

01 - Quantos quadros de distribuição de energia deverão ser dada manutenção no Data
Center? E qual a corrente e potência de cada quadro?
02.1 – Qual é a idade das máquinas de ar condicionado de precisão (ano de fabricação e
instalação)? Já ouve troca de componentes como o compressor, serpentina, ventiladores?
Já foi realizado alguma retifica? Qual é o gás refrigerante dos equipamentos?
02.2 -  Qual é a data da última manutenção preventiva e da manutenção corretiva de cada
equipamento e rede frigorígena?
03 – Qual é a área do Data Center e área de piso elevado que devemos considerar para
manutenção e limpeza de todas as salas?
04 – Por gentileza, seria possível o envio do layout do Data Center em pdf, contendo os
ambientes, para uma melhor análise e elaboração da proposta?
05 – Quantos Grupo Geradores fazem parte do escopo de manutenção? Qual a
capacidade? Qual o fabricante? Modelo? Qual é o a capacidade do tanque de
combustível?
05.1 – Qual é a data da última manutenção preventiva e da manutenção corretiva de cada
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equipamento?
05.2 – Qual é a idade dos geradores (ano de fabricação e instalação)? Já ouve troca de
componentes como baterias, motores, ventiladores? Já foi realizado alguma manutenção
corretiva?
05.3 – O fornecimento e reposição de combustível (Diesel) é de responsabilidade da
Contratante. Está correto o entendimento?
06 – Qual a volumetria atual de chamados?
07 – Não faz parte do escopo a substituição das baterias dos UPS. Esta correto o
entendimento?
08 – UPS
08.1 – Qual é a data da última manutenção preventiva e da manutenção corretiva de cada
equipamento?
08.2 – Qual é a idade das UPS (ano de fabricação e instalação)? Já foi realizado alguma
manutenção corretiva?
08.3 – Qual é a idade dos bancos de baterias das UPS (ano de fabricação e instalação)?
Já ouve troca dos componentes como baterias? Já foi realizado alguma manutenção
corretiva? Quantas baterias já foram substituídas e em qual data?
08.4 – Qual é a corrente individual em A/h e tensão de cada módulo de bateria, para
substituição?
09 – Quantas câmeras fazem parte do escopo de manutenção do sistema de CFTV? Qual
é Marca e modelo das câmeras? Qual é o sistema de gravação utilizado?
10 – Quantos controladoras biométrica/cartão fazem parte do escopo de manutenção do
sistema de Controle de Acesso? Qual é Marca e modelo dos leitores? Qual é o sistema de
gravação utilizado?
11 – Qual é o modelo dos dispositivos de detecção precoce à laser?
11.1 – Qual é a data da última manutenção preventiva e da manutenção corretiva de cada
equipamento? A lente e filtro foram trocados? Quando foi a última troca?
12 – Qual é a arquitetura do sistema de detecção manual,  convencional ou endereçável?
Qual é a marca e modelo da central de incêndio?
13 – Quantos cilindros de gás NOVEC1230 fazem parte do escopo, e quantas libras
possui cada cilindro? E qual é a quantidade de gás em “kg” que possui cada cilindro?
Quantos kg de gás deve ser previsto em caso de descarga do cilindro?
14 -  Fornecimento ou troca de equipamentos no final de vida útil ou devido ao mal uso
não fazem parte do escopo do contrato de manutenção. Salvo pelos itens sob demanda.
Estamos corretos em nosso entendimento?
15 – Quais itens fazem parte de reposição de peças, consumíveis, insumos, materiais e
componentes? Favor encaminha lista de peças utilizadas pelo manutenção atual.
16 – Não é de responsabilidade da contratada o fornecimento de novos equipamentos,
nem assumir garantia por serviços já executados pela antiga mantenedora. Estamos
corretos em nosso entendimento?
17 – Qual é a data de construção e start-up do Data Center?
18 – Referente a apresentação das propostas e período de lances durante o pregão
eletrônico, os valores dos lances serão dados de forma global, dados de forma única em
um único lote global? E para os itens sob demanda?
19 – Qual é o SLA para atendimento presencial?
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Atenciosamente,
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