
De : Engenharia T.J. Goiás <engenharia.tj.go@gmail.com>
Assunto : Fwd: Concorrência 56/2019

Para : rjayme@tjgo.jus.br

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Fwd: Concorrência 56/2019

qua, 04 de dez de 2019 15:59
1 anexo

Boa tarde,
solicitações referentes a concorrência n° 056/2019 enviadas.

Atenciosamente,
Isabella de O. Souza.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Departamento de Engenharia - Núcleo de Orçamento
fone: (62) 3236-3409 

---------- Forwarded message ---------
De: Engenharia T.J. Goiás <engenharia.tj.go@gmail.com>
Date: qua., 4 de dez. de 2019 às 14:54
Subject: Re: Concorrência 56/2019
To: <marcos@ceengenharia.com.br>

Boa tarde,
segue abaixo link do drive para acesso a projetos complementares e planilhas em excel, projeto
arquitetônico e detalhes estão em anexo.

https://drive.google.com/open?id=1-rV2xnn4R8pieH8BxUI1-WIMglkEsHba

Atenciosamente,
Isabella de O. Souza.
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Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Departamento de Engenharia - Núcleo de Orçamento
fone: (62) 3236-3409 

Em qua., 4 de dez. de 2019 às 14:09, Coordenadoria de Obras <coordenadoriasos@tjgo.jus.br>
escreveu:

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: Quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 11:23:43
Assunto: Fwd: Concorrência 56/2019

Bom dia!

Solicito que sejam respondidos os questionamentos, no prazo de 12 horas, de forma direta à
empresa e com cópia para este e-mail.

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: Quinta-feira, 14 de novembro de 2019 13:27:40
Assunto: Fwd: Concorrência 56/2019

Secretaria da Comissão Permanente de Licitação
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
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De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Fwd: Concorrência 56/2019

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

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: "Marcos" <marcos@ceengenharia.com.br>
Para: "coordenadoriasos" <coordenadoriasos@tjgo.jus.br>
Cc: "licitacao" <licitacao@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 14 de novembro de 2019 9:56:02
Assunto: Concorrência 56/2019

Prezados senhores,
 
 
Vimos por meio desta fazer as seguintes solicitações referente a Concorrência 56/2019:
 

1. Acesso aos demais projetos que não estão disponíveis no site do TJ (fundação,
estrutura, instalações e outros)

2. Se possível o arquivo XLS referente as planilhas, cronogramas, etc.
3. Esclarecimento sobre o item de ar-condicionado central, pois existe a obrigação da

comprovação da capacidade técnica operacional/profissional,

mas não encontramos na planilha orçamentária e nos projetos nenhuma referência a
“sistemas de ar condicionado”

 
Aguardo,
 
Cordialmente,
 

ceeng_assinatura-01
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Bom dia!

Solicito que sejam respondidos os questionamentos, no prazo de 12 horas, de forma direta à
empresa e com cópia para este e-mail.

Atenciosamente,

mailto:marcos@ceengenharia.com.br
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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: Quinta-feira, 14 de novembro de 2019 13:27:40
Assunto: Fwd: Concorrência 56/2019

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: "Marcos" <marcos@ceengenharia.com.br>
Para: "coordenadoriasos" <coordenadoriasos@tjgo.jus.br>
Cc: "licitacao" <licitacao@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 14 de novembro de 2019 9:56:02
Assunto: Concorrência 56/2019

Prezados senhores,
 
 
Vimos por meio desta fazer as seguintes solicitações referente a Concorrência 56/2019:
 

1. Acesso aos demais projetos que não estão disponíveis no site do TJ (fundação, estrutura,
instalações e outros)

2. Se possível o arquivo XLS referente as planilhas, cronogramas, etc.
3. Esclarecimento sobre o item de ar-condicionado central, pois existe a obrigação da

comprovação da capacidade técnica operacional/profissional,
mas não encontramos na planilha orçamentária e nos projetos nenhuma referência a
“sistemas de ar condicionado”

 
Aguardo,
 
Cordialmente,
 

 



De : Comissão de Licitação - TJGO <emaillicitacao@tjgo.jus.br>
Assunto : Fwd: Concorrência 56/2019

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

qui, 14 de nov de 2019 14:27
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: "Marcos" <marcos@ceengenharia.com.br>
Para: "coordenadoriasos" <coordenadoriasos@tjgo.jus.br>
Cc: "licitacao" <licitacao@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 14 de novembro de 2019 9:56:02
Assunto: Concorrência 56/2019

Prezados senhores,
 
 
Vimos por meio desta fazer as seguintes solicitações referente a Concorrência 56/2019:
 

1. Acesso aos demais projetos que não estão disponíveis no site do TJ (fundação, estrutura,
instalações e outros)

2. Se possível o arquivo XLS referente as planilhas, cronogramas, etc.
3. Esclarecimento sobre o item de ar-condicionado central, pois existe a obrigação da

comprovação da capacidade técnica operacional/profissional,
mas não encontramos na planilha orçamentária e nos projetos nenhuma referência a
“sistemas de ar condicionado”

 
Aguardo,
 
Cordialmente,
 

 



 
Departamento de Engenharia e Arquitetura 

 

MEMORANDO 

 

DMPI - Rua 18, nº 508, Setor Oeste, Goiânia – GO, CEP 74120-080 Fone: (62) 3236-3400 - www.tjgo.jus.br 

 Número : 04/2019 

 Data : 03/07/2019 

 De : Departamento de Engenharia e Arquitetura – Núcleo de Orçamento 

 À : Comissão Permanente de Licitação 

 Assunto : Questionamentos – Licitação 56/2019 – Fórum de Bela Vista  

   

 Em resposta aos questionamentos da CONCEITO Engenharia, temos a 

esclarecer que: 

1- Conforme item 9 do referido edital, venho por meio solicitar os seguintes 
esclarecimentos: 
 O edital, no item 15.3.d.3, traz a exigência de comprovação de aptidão técnica 
profissional de execução de instalação de ar-condicionado central para o 
engenheiro mecânico. 
Contudo, após conferência da planilha orçamentária, projetos e especificações, 
não encontramos nenhuma referência a execução de ar-condicionado para esta 
obra. 
Portanto, gostaríamos de confirmar se o sistema de ar-condicionado estará dentro 
do escopo desta obra, e se estiver solicitamos acesso aos 
projetos/especificações/orçamentos. 

 

RESPOSTA: Os aparelhos de ar condicionado não estão no escopo desta 

obra. Na obra em questão não será utilizado ar condicionado central, mas 

apenas aparelhos tipo Split, que serão adquiridos e instalados pelo Tribunal 

de Justiça. 

Atenciosamente, 

 

Engº Rogério Carlos Barbosa 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

 

http://www.tjgo.jus.br/


De : Engenharia T.J. Goiás <engenharia.tj.go@gmail.com>
Assunto : Re: Pedido de arquivos e pedido de questionamento -

Edital de Licitação nº 056/2019
Para : Marlene <marlene@gce.com.br>

Cc : rjayme@tjgo.jus.br

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: Pedido de arquivos e pedido de questionamento - Edital de Licitação nº 056/2019

qua, 04 de dez de 2019 16:05
1 anexo

Boa tarde,
segue abaixo link do drive para acesso a projetos complementares e planilhas em excel, projeto
arquitetônico e detalhes estão em anexo.

https://drive.google.com/open?id=1-rV2xnn4R8pieH8BxUI1-WIMglkEsHba

Atenciosamente,
Isabella de O. Souza.
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Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Departamento de Engenharia - Núcleo de Orçamento

https://drive.google.com/open?id=1-rV2xnn4R8pieH8BxUI1-WIMglkEsHba
https://drive.google.com/file/d/1Y-2NCnyatzSrt1cpB5KHBbXNjALDTAmF/view?usp=drive_web
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https://drive.google.com/file/d/1qEnPc3NezW_QJRgVlB5lcZXJNKbGopRp/view?usp=drive_web


fone: (62) 3236-3409 

Em qua., 4 de dez. de 2019 às 14:09, Coordenadoria de Obras <coordenadoriasos@tjgo.jus.br>
escreveu:

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: Quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 11:16:33
Assunto: Fwd: Pedido de arquivos e pedido de questionamento - Edital de Licitação nº
056/2019

Bom dia!

Solicito que sejam respondidos os questionamentos, no prazo de 12 horas, de forma direta à
empresa e com cópia para este e-mail.

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: Quarta-feira, 20 de novembro de 2019 13:33:23
Assunto: Fwd: Pedido de arquivos e pedido de questionamento - Edital de Licitação nº
056/2019

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: "Marlene" <marlene@gce.com.br>
Para: "licitacao" <licitacao@tjgo.jus.br>
Cc: "Bethania Moreira" <bethania.moreira@gce.com.br>
Enviadas: Quarta-feira, 20 de novembro de 2019 12:13:47
Assunto: Pedido de arquivos e pedido de questionamento - Edital de Licitação nº 056/2019

Prezado senhor, presidente da Comissão Permanente de Licitação da concorrência nº
056/2019,
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De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Fwd: Pedido de arquivos e pedido de questionamento -

Edital de Licitação nº 056/2019
Para : Coordenadoria de Obras <coordenadoriasos@tjgo.jus.br>

A empresa, GCE S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 05.275.229/0001-52, vem pelo presente,
solicitar, planilha orçamentária, composição de custos unitários, composição do BDI e
cronograma físico financeiro em arquivo Excel, uma vez que conforme edital deve ser feita a
proposta nos conforme anexos fornecidos no edital. Sendo assim, deve ser encaminhados os
arquivos em excel para serem mantidos os formatos exigidos.
 
 
Por oportuno, pedimos esclarecimentos quantos aos itens listados abaixo:
 
1) No item 4 (Administração da Obra), subitens 4.7 e 4.8 (Vigia noturno com encargos sociais
e Vigia diurno com encargos sociais respectivamente), os quantitativos na planilha
orçamentária é de 2.200H. Sendo necessárias 4.400H nos dois casos para atender o serviço
em questão no prazo estipulado de 10 meses. 
2) Ainda sobre o item 4 (Administração da Obra), é necessário um Administrativo/Comprador.
Não foi considerado na planilha orçamentária.
3) Ainda sobre o item 4 (Administração da Obra), conforme obrigação social deve ser
contratados menores aprendizes na ordem de 5% do efetivo. Não foi considerado na planilha
orçamentária.
4) Não está previsto em planilha orçamentária a execução de provas de carga estática das
estacas, conforme exigência da norma na proporção de 1% das estacas. Para execução do
serviço em questão são necessárias execuções de estacas de reação com seu devido
dimensionamento e armação, assim como o teste propriamente dito. 
5) Na planilha orçamentária não está previsto o serviço Locação de obra, conforme consta
na referência de preços e custos do SINAPI.
6) Na planilha orçamentária não está previsto o serviço mobilização e desmobilização de
obra, conforme consta na referência de preços e custos do SINAPI.
7) Na planilha orçamentária não está previsto o serviço "as built", conforme consta na
referência de preços e custos do SINAPI.
Todos os itens tem peso no que se refere ao orçamento base apresentado, aguardamos
posicionamento de como proceder em todos os itens apontados.
Desta forma, agradecemos e aguardamos retorno quanto a nossa solicitação.
 
Att.

Marlene
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Bom dia!

Solicito que sejam respondidos os questionamentos, no prazo de 12 horas, de forma direta à
empresa e com cópia para este e-mail.



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: Quarta-feira, 20 de novembro de 2019 13:33:23
Assunto: Fwd: Pedido de arquivos e pedido de questionamento - Edital de Licitação nº
056/2019

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: "Marlene" <marlene@gce.com.br>
Para: "licitacao" <licitacao@tjgo.jus.br>
Cc: "Bethania Moreira" <bethania.moreira@gce.com.br>
Enviadas: Quarta-feira, 20 de novembro de 2019 12:13:47
Assunto: Pedido de arquivos e pedido de questionamento - Edital de Licitação nº 056/2019

Prezado senhor, presidente da Comissão Permanente de Licitação da concorrência nº 056/2019,
 
A empresa, GCE S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 05.275.229/0001-52, vem pelo presente, solicitar,
planilha orçamentária, composição de custos unitários, composição do BDI e cronograma físico financeiro em
arquivo Excel, uma vez que conforme edital deve ser feita a proposta nos conforme anexos fornecidos no edital.
Sendo assim, deve ser encaminhados os arquivos em excel para serem mantidos os formatos exigidos.
 
 
Por oportuno, pedimos esclarecimentos quantos aos itens listados abaixo:
 
1) No item 4 (Administração da Obra), subitens 4.7 e 4.8 (Vigia noturno com encargos sociais e Vigia diurno com
encargos sociais respectivamente), os quantitativos na planilha orçamentária é de 2.200H. Sendo necessárias
4.400H nos dois casos para atender o serviço em questão no prazo estipulado de 10 meses. 
2) Ainda sobre o item 4 (Administração da Obra), é necessário um Administrativo/Comprador. Não foi considerado
na planilha orçamentária.
3) Ainda sobre o item 4 (Administração da Obra), conforme obrigação social deve ser contratados menores
aprendizes na ordem de 5% do efetivo. Não foi considerado na planilha orçamentária.
4) Não está previsto em planilha orçamentária a execução de provas de carga estática das estacas,
conforme exigência da norma na proporção de 1% das estacas. Para execução do serviço em questão são
necessárias execuções de estacas de reação com seu devido dimensionamento e armação, assim como o teste
propriamente dito. 
5) Na planilha orçamentária não está previsto o serviço Locação de obra, conforme consta na referência de
preços e custos do SINAPI.
6) Na planilha orçamentária não está previsto o serviço mobilização e desmobilização de obra,
conforme consta na referência de preços e custos do SINAPI.
7) Na planilha orçamentária não está previsto o serviço "as built", conforme consta na referência de preços e
custos do SINAPI.
Todos os itens tem peso no que se refere ao orçamento base apresentado, aguardamos posicionamento de como
proceder em todos os itens apontados.
Desta forma, agradecemos e aguardamos retorno quanto a nossa solicitação.



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

Assunto : Fwd: Pedido de arquivos e pedido de questionamento -
Edital de Licitação nº 056/2019

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

 
Att.

 

qua, 20 de nov de 2019 14:33
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: "Marlene" <marlene@gce.com.br>
Para: "licitacao" <licitacao@tjgo.jus.br>
Cc: "Bethania Moreira" <bethania.moreira@gce.com.br>
Enviadas: Quarta-feira, 20 de novembro de 2019 12:13:47
Assunto: Pedido de arquivos e pedido de questionamento - Edital de Licitação nº 056/2019

Prezado senhor, presidente da Comissão Permanente de Licitação da concorrência nº 056/2019,
 
A empresa, GCE S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 05.275.229/0001-52, vem pelo presente, solicitar,
planilha orçamentária, composição de custos unitários, composição do BDI e cronograma físico financeiro em
arquivo Excel, uma vez que conforme edital deve ser feita a proposta nos conforme anexos fornecidos no edital.
Sendo assim, deve ser encaminhados os arquivos em excel para serem mantidos os formatos exigidos.
 
 
Por oportuno, pedimos esclarecimentos quantos aos itens listados abaixo:
 
1) No item 4 (Administração da Obra), subitens 4.7 e 4.8 (Vigia noturno com encargos sociais e Vigia diurno com
encargos sociais respectivamente), os quantitativos na planilha orçamentária é de 2.200H. Sendo necessárias
4.400H nos dois casos para atender o serviço em questão no prazo estipulado de 10 meses. 
2) Ainda sobre o item 4 (Administração da Obra), é necessário um Administrativo/Comprador. Não foi considerado
na planilha orçamentária.
3) Ainda sobre o item 4 (Administração da Obra), conforme obrigação social deve ser contratados menores
aprendizes na ordem de 5% do efetivo. Não foi considerado na planilha orçamentária.
4) Não está previsto em planilha orçamentária a execução de provas de carga estática das estacas,
conforme exigência da norma na proporção de 1% das estacas. Para execução do serviço em questão são
necessárias execuções de estacas de reação com seu devido dimensionamento e armação, assim como o teste
propriamente dito. 
5) Na planilha orçamentária não está previsto o serviço Locação de obra, conforme consta na referência de
preços e custos do SINAPI.



6) Na planilha orçamentária não está previsto o serviço mobilização e desmobilização de obra,
conforme consta na referência de preços e custos do SINAPI.
7) Na planilha orçamentária não está previsto o serviço "as built", conforme consta na referência de preços e
custos do SINAPI.
Todos os itens tem peso no que se refere ao orçamento base apresentado, aguardamos posicionamento de como
proceder em todos os itens apontados.
Desta forma, agradecemos e aguardamos retorno quanto a nossa solicitação.
 
Att.

 



 
Departamento de Engenharia e Arquitetura 

 

MEMORANDO 

 

DMPI - Rua 18, nº 508, Setor Oeste, Goiânia – GO, CEP 74120-080 Fone: (62) 3236-3400 - www.tjgo.jus.br 

 Número : 06/2019 

 Data : 05/12/2019 

 De : Departamento de Engenharia e Arquitetura – Núcleo de Orçamento 

 À : Comissão Permanente de Licitação 

 Assunto : Questionamentos – Licitação 56/2019 – Fórum de Bela Vista  

   

 Em resposta aos questionamentos da GCE S/A, temos a esclarecer que: 

1-  No item 4 (Administração da Obra), subitens 4.7 e 4.8 (Vigia noturno com 
encargos sociais e Vigia diurno com encargos sociais respectivamente), os 
quantitativos na planilha orçamentária é de 2.200H. Sendo necessárias 4.400H nos 
dois casos para atender o serviço em questão no prazo estipulado de 10 meses.  

RESPOSTA:  

Manter quantitativo da planilha. 

 

2- Ainda sobre o item 4 (Administração da Obra), é necessário um 

Administrativo/Comprador. Não foi considerado na planilha orçamentária 

RESPOSTA: 

Manter quantitativo da planilha. A composição da administração é 

particular de cada empresa, os custos que julgarem necessários deverão 

ser considerados no BDI  (Administração Central). 

 

3- Ainda sobre o item 4 (Administração da Obra), conforme obrigação social 

deve ser contratados menores aprendizes na ordem de 5% do efetivo. Não 

foi considerado na planilha orçamentária  

RESPOSTA:  
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DMPI - Rua 18, nº 508, Setor Oeste, Goiânia – GO, CEP 74120-080 Fone: (62) 3236-3400 - www.tjgo.jus.br 

Manter o item Administração da Obra de acordo com a planilha 

orçamentária, os demais custos necessários devem ser considerados no 

BDI  (Administração Central). 

 

4 - Não está previsto em planilha orçamentária a execução de provas de 

carga estática das estacas, conforme exigência da norma na proporção de 

1% das estacas. Para execução do serviço em questão são necessárias 

execuções de estacas de reação com seu devido dimensionamento e 

armação, assim como o teste propriamente dito.  

RESPOSTA:  

Manter planilha orçamentária. Pela cargas apresentadas em projeto, de 

acordo com a norma não haverá necessidade. 

 

5 - Na planilha orçamentária não está previsto o serviço Locação de obra, 

conforme consta na referência de preços e custos do SINAPI. 

RESPOSTA:  

Considerar nos custos conforme item 36 do Edital. 

 

6 - Na planilha orçamentária não está previsto o serviço mobilização e 

desmobilização de obra, conforme consta na referência de preços e custos 

do SINAPI.  

RESPOSTA:  

Manter quantitativo da planilha. 
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DMPI - Rua 18, nº 508, Setor Oeste, Goiânia – GO, CEP 74120-080 Fone: (62) 3236-3400 - www.tjgo.jus.br 

 

7 - Na planilha orçamentária não está previsto o serviço "as built", 

conforme consta na referência de preços e custos do SINAPI. 

 RESPOSTA:  

Considerar nos custos conforme item 36 do Edital. 

 

Atenciosamente, 

 

Engº Rogério Carlos Barbosa 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

 

http://www.tjgo.jus.br/


De : Comissão de Licitação - TJGO <emaillicitacao@tjgo.jus.br>
Assunto : Fwd: CONCORRÊNCIA N° 056/2019 - CONSTRUÇÃO DO

FÓRUM DA COMARCA DE BELA VISTA DE GOIÁS
Para : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Fwd: CONCORRÊNCIA N° 056/2019 - CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE BELA
VISTA DE GOIÁS

ter, 26 de nov de 2019 14:37
2 anexos

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: "ivania" <ivania@portobeloweb.com.br>
Para: "licitacao" <licitacao@tjgo.jus.br>
Cc: "fabiana" <fabiana@portobeloweb.com.br>
Enviadas: Terça-feira, 26 de novembro de 2019 8:52:29
Assunto: CONCORRÊNCIA N° 056/2019 - CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE
BELA VISTA DE GOIÁS

Bom dia, 
 
Segue solicitação de esclarecimento à respeito da CONCORRÊNCIA N° 056/2019 –
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE BELA VISTA DE GOIÁS.
 
Aguardamos retorno e desde já agradecemos.
 
Atenciosamente,
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Solicitação de esclarecimentos N° 1.pdf
109 KB 



 
Aparecida de Goiânia, 26 de novembro de 2019. 

 

 

Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 056/2019 

 

 

CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE BELA VISTA DE GOIÁS, CONFORME 

ESPECIFICADO NO(S) ANEXO(S) DESTE EDITAL. 

 

 

Solicitação de esclarecimentos PORTO BELO nº. 01 

 

 

Prezados Senhores, 

 

A propósito do assunto em referência, a PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO 

LTDA, vem solicitar o esclarecimento abaixo, acerca da referida concorrência, a fim de 

possibilitar a elaboração da nossa proposta. 

 

1. Qual a extensão (comprimento) da rede elétrica necessária ao projeto? O 

que é a unidade “est”? 

2. Há divergência, entre projeto elétrico e planilha orçamentária, quanto a 

tensão da rede elétrica. O que devemos considerar? 

 
Certa de que a solicitação acima será prontamente atendida, a PORTO BELO 

agradece desde já a atenção e se coloca à disposição para quaisquer providências que 

se façam necessária. 

Atenciosamente, 

 

 

 

PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 

Departamento de Orçamento e Planejamento 

Engª. Ivania Andrade Esper Pereira – CREA 41.542/D – MG 

Fone: (62) 3219-3300 



De : Comissão de Licitação - TJGO <emaillicitacao@tjgo.jus.br>
Assunto : Fwd: Edital nº 056/2019 - Comissão Permanente de

Licitação do Tribunal de Justiça do Estado de Goías
Para : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Fwd: Edital nº 056/2019 - Comissão Permanente de Licitação do Tribunal de Justiça do
Estado de Goías

ter, 19 de nov de 2019 14:44

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: "Marcos Carvalho" <marcoscarv@yahoo.com.br>
Para: "licitacao" <licitacao@tjgo.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 19 de novembro de 2019 12:03:00
Assunto: Edital nº 056/2019 - Comissão Permanente de Licitação do Tribunal de Justiça do
Estado de Goías

Bom dia,

Comissão Permanente de Licitação do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

No edital acima especificado, no item 15.3 (qualificação técnica), exige-se a comprovação técnico -
profissional através de 01 ou mais atestados expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado,
atuando no mercado nacional, acompanhados das respectivas certidões de acervo técnico (CAT), emitidas
pelo CREA da região em que foi realizada a obra, comprovando a responsabilidade técnica por obra com
características semelhantes ao objeto deste edital, limitadas estas semelhanças, às parcelas de maior
relevância e valor significativo, assim descriminadas:

d.3 - engenheiro mecânico

d.3.2 - instalação de central de ar - condicionado

Vale ressaltar que na planilha orçamentária, não consta nenhum serviço de ar condicionado, somente a
infra estrutura através de drenos, item 19.2 da planilha orçamentária.

Pelo exposto solicitamos de Vsa esclarecimento com relação a real necessidade da apresentação da CAT do
engenheiro mecânico para a instalação de de central de ar - condicionado.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente

Souza Miranda Construções Ltda





De : Marcos Carvalho <marcoscarv@yahoo.com.br>
Assunto : Re: Questionamento - edital 056/2019

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

De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Questionamento - edital 056/2019

Para : marcoscarv@yahoo.com.br

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: Questionamento - edital 056/2019

ter, 19 de nov de 2019 15:41

RECEBIDO,

Em terça-feira, 19 de novembro de 2019 14:41:07 BRT, Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br> escreveu:

Boa tarde!

Em resposta ao questionamento informo que a exigência de comprovação da capacitação
técnico-profissional do engenheiro mecânico deverá ser desconsiderada uma vez que não há
serviços de execução de central de ar-condicionado na obra ora licitada.
Não será exigido também a indicação de um engenheiro mecânico para responder pela obra
tendo em vista que os serviços de sua competência são simples e de pequena monta.

Favor acusar recebimento.

Atenciosamente,

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

ter, 19 de nov de 2019 15:40

Boa tarde!

Em resposta ao questionamento informo que a exigência de comprovação da
capacitação técnico-profissional do engenheiro mecânico deverá ser
desconsiderada uma vez que não há serviços de execução de central de ar-
condicionado na obra ora licitada.
Não será exigido também a indicação de um engenheiro mecânico para responder
pela obra tendo em vista que os serviços de sua competência são simples e de
pequena monta.

Favor acusar recebimento.

Atenciosamente,

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





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

Assunto : Fwd: Dúvida - CC 056/2019 Bela Vista de Goiás
Para : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Fwd: Dúvida - CC 056/2019 Bela Vista de Goiás

qua, 20 de nov de 2019 18:47

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: "André 3WAY" <andre@threeway.com.br>
Para: "licitacao" <licitacao@tjgo.jus.br>
Cc: "engenharia" <engenharia.tj.go@gmail.com>
Enviadas: Quarta-feira, 20 de novembro de 2019 16:56:15
Assunto: Dúvida - CC 056/2019 Bela Vista de Goiás

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 056/2019
construção do Fórum da Comarca de Bela Vista de Goiás
 
Boa tarde.
 
Em relação ao objeto da licitação supracitada, não encontramos a especificação do ELEVADOR nos
documentos anexos ao edital.
 
Poderia nos enviar por gentileza?
 
 
---------------------
André Gomes Custódio
3WAY ENGENHARIA
62 3583-0106
andre@threeway.com.br
 
 

mailto:andre@threeway.com.br


 
Departamento de Engenharia e Arquitetura 

 

MEMORANDO 

 

DMPI - Rua 18, nº 508, Setor Oeste, Goiânia – GO, CEP 74120-080 Fone: (62) 3236-3400 - www.tjgo.jus.br 

 Número : 05/2019 

 Data : 28/11/2019 

 De : Departamento de Engenharia e Arquitetura – Núcleo de Orçamento 

 À : Comissão Permanente de Licitação 

 Assunto : Questionamentos – Licitação 56/2019 – Fórum de Bela Vista  

   

 Em resposta aos questionamentos da 3WAY Engenharia, temos a 

esclarecer que: 

1- Precisamos da especificação do ELEVADOR para realizar a cotação de preço 
desse equipamento antes da data da abertura da licitação.  

RESPOSTA:  

Modelo:  SEM CASA DE MÁQUINAS 

Capacidade:  600 kg ou 08 pessoas 

Velocidade:  60 m/min 

Percurso:  Conforme projeto de arquitetura 

Número de entradas na cabina:  01 – UNILATERAIS 

Número de paradas:  02 

Acionamento:Elétrico com controle em VVVF de alta tecnologia de arranque e parada 

Operação:Comando automático seletivo na descida – Microprocessado, montado em painel metálico a ser 

instalado junto à porta do andar superior. Dotado de sistema de resgate automático que em caso de  

falta de energia elétrica, através de desbalanço de carga possibilita o movimento da cabina até o próximo 

pavimento, juntamente com a abertura automática da porta para liberação dos usuários. 

Tensão de alimentação:  380 ou 220 Vac, 60 Hz, trifásico. 

Largura da Caixa de corrida: deve atender aos projetos estruturais e arquitetônicos 
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Departamento de Engenharia e Arquitetura 

 

MEMORANDO 
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Profundidade da Caixa de corrida: deve atender aos projetos estruturais e arquitetônicos 

Profundidade do Poço de: deve atender aos projetos estruturais e arquitetônicos 

Ultima Altura de: deve atender aos projetos estruturais e arquitetônicos 

Porta de pavimento: Com dimensões de 800 mm x 2000 mm (Largura X Altura) de abertura. Automáticas, do 

tipo de correr horizontal de abertura lateral, de acionamento simultâneo com a da cabina, executadas em aço 

inoxidável. 

Botoeiras de Pavimento:Espelho de AÇO INOXIDÁVEL escovado, botões de micro curso com confirmação 

luminosa de chamada, braile.  

Cabina: A cabina terá as dimensões que atendam a capacidade de transporte, e será executada em AÇO 

INOXIDÁVEL, luz de emergência e ventilador. Teto também em aço inoxidável que comporta iluminação com 

LED’s de alta emissão. Anunciador de voz na cabina. Rebaixo para colocação de pedra a cargo e por conta do 

cliente e corrimão. 

Botoeira de Cabina: Executada em aço inoxidável , modelo Tipo Totem, com display de matriz de pontos 

vermelho com indicação onde posição e direção, botões de micro curso com confirmação luminosa de chamada, 

braile e intercomunicador de duas vias. 

Máquina de tração: Do tipo gearless, com motor síncrono de alto torque, que será instalada no interior da caixa 

de corrida sobre as guias, dispensando a necessidade de existência de casa de máquinas. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Engº Rogério Carlos Barbosa 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

 

http://www.tjgo.jus.br/


De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: Pedido de Esclarecimento

Para : Comissão de Licitação, TJGO <emaillicitacao@tjgo.jus.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: Pedido de Esclarecimento

qui, 05 de dez de 2019 15:43

Boa tarde!

Em resposta aos questionamentos informo que:

Em relação à exigência de qualificação técnico-profissional do engenheiro eletricista, serão
aceitos atestados que comprovem serviços de características semelhantes ou de complexidade
superior.

Em relação à exigência de qualificação do engenheiro mecânico essa não será exigida.

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: Quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 15:51:06
Assunto: Fwd: Pedido de Esclarecimento

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: "Marcio Elisio M de Oliveira" <marcio.dinamo@yahoo.com>
Para: "licitacao" <licitacao@tjgo.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 3 de dezembro de 2019 22:37:29
Assunto: Pedido de Esclarecimento

Ao

Tribunal de Justiça do estado de Goiás

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 056/2019

  



DÍNAMO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ-MF sob o n.º
07.382.311/0001-01, situada à rua T-36, n.º 3.182, loja 14, quadra 147, lotes 1/2,
Edifício Aquarius Center, setor bueno, CEP n.º 74.223-050, Goiânia/Goiás, neste ato
representada por seu sócio-diretor, vem, respeitosamente, apresentar

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

em relação ao EDITAL 056/2019

 1)      No item 15.3 estão contidas as exigências de qualificação técnica conforme transcrito
abaixo:

 15.3. Qualificação técnica:

d) comprovação da capacitação técnico-profissional através de um ou mais atestados, expedidos
por pessoa jurídica de direito público ou privado, atuante no mercado nacional, acompanhados das
respectivas certidões de acervo técnico (CAT), emitidas pelo CREA da região em que foi realizada a
obra, comprovando a responsabilidade técnica por obra com características semelhantes ao objeto
deste edital, limitadas estas semelhanças, às parcelas de maior relevância e valor significativo, assim
discriminadas:

d.2 do engenheiro eletricista:

 d.2.3 execução de sonorização e vídeo;

 Em relação à esta exigência do engenheiro eletricista, execução de sonorização e vídeo,
informamos que a soma dos valores relativos à sonorização e vídeo na planilha referencial, item
17.16, representa apenas 0,43% do valor da obra.

 Trata-se de um item que, definitivamente, não possui valor significativo e nem mesmo possui
relevância. Vários outros serviços possuem maior relevância e valor significativo como por
exemplo – Entrada de energia/ medição/ subestação elétrica; Nobreak e Grupo gerador;
Fotovoltáico;  Revestimentos em ACM – e não foram exigidos no edital.

 Solicitamos, portanto, a desconsideração desta exigência ou, em uma outra hipótese,
solicitamos que seja permitida e aceita a apresentação de carta compromisso de vínculo futuro/
declaração de execução e responsabilidade técnica destes serviços na obra com profissional
habilitado com a devida experiência na área, comprovada através da apresentação de CAT;

 2)      Segue abaixo outra exigência do edital:

d.3 engenheiro mecânico:

d.3.1 – instalação de elevadores;

 Em relação à exigência de CAT de engenheiro mecânico de instalação de elevadores,
consideramos desnecessária.

 Este serviço é extremamente especializado e não é atividade fim das empresas de construção
civil. Qualquer construtora, mesmo que tenha em seu quadro técnico permanente engenheiro
mecânico,  como é o caso da Dínamo Engenharia, irá contratar uma empresa especializada na
área para fornecimento e instalação de elevador.

 Solicitamos, portanto, a desconsideração desta exigência ou, em uma outra hipótese,
solicitamos que seja permitida e aceita a apresentação de carta compromisso de contratação
entre a empresa licitante e uma empresa especializada na área séria, idônea, assinada pelo RT
engenheiro mecânico – detentor de CAT – que será responsável pela futura execução do serviço.

 Cordialmente,



De : Comissão de Licitação - TJGO <emaillicitacao@tjgo.jus.br>
Assunto : Fwd: Pedido de Esclarecimento

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

 Goiânia, 03 de Dezembro de 2.019.

 

____________________________________

Márcio Elísio Martins de Oliveira

CREA 10.691/D – GO CPF: 905.420.101-00

DÍNAMO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

qua, 04 de dez de 2019 16:51

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: "Marcio Elisio M de Oliveira" <marcio.dinamo@yahoo.com>
Para: "licitacao" <licitacao@tjgo.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 3 de dezembro de 2019 22:37:29
Assunto: Pedido de Esclarecimento

Ao

Tribunal de Justiça do estado de Goiás

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 056/2019

  

DÍNAMO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ-MF sob o n.º
07.382.311/0001-01, situada à rua T-36, n.º 3.182, loja 14, quadra 147, lotes 1/2,
Edifício Aquarius Center, setor bueno, CEP n.º 74.223-050, Goiânia/Goiás, neste ato
representada por seu sócio-diretor, vem, respeitosamente, apresentar

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

em relação ao EDITAL 056/2019

 1)      No item 15.3 estão contidas as exigências de qualificação técnica conforme transcrito
abaixo:



 15.3. Qualificação técnica:

d) comprovação da capacitação técnico-profissional através de um ou mais atestados, expedidos
por pessoa jurídica de direito público ou privado, atuante no mercado nacional, acompanhados das
respectivas certidões de acervo técnico (CAT), emitidas pelo CREA da região em que foi realizada a
obra, comprovando a responsabilidade técnica por obra com características semelhantes ao objeto
deste edital, limitadas estas semelhanças, às parcelas de maior relevância e valor significativo, assim
discriminadas:

d.2 do engenheiro eletricista:

 d.2.3 execução de sonorização e vídeo;

 Em relação à esta exigência do engenheiro eletricista, execução de sonorização e vídeo,
informamos que a soma dos valores relativos à sonorização e vídeo na planilha referencial, item
17.16, representa apenas 0,43% do valor da obra.

 Trata-se de um item que, definitivamente, não possui valor significativo e nem mesmo possui
relevância. Vários outros serviços possuem maior relevância e valor significativo como por
exemplo – Entrada de energia/ medição/ subestação elétrica; Nobreak e Grupo gerador;
Fotovoltáico;  Revestimentos em ACM – e não foram exigidos no edital.

 Solicitamos, portanto, a desconsideração desta exigência ou, em uma outra hipótese,
solicitamos que seja permitida e aceita a apresentação de carta compromisso de vínculo futuro/
declaração de execução e responsabilidade técnica destes serviços na obra com profissional
habilitado com a devida experiência na área, comprovada através da apresentação de CAT;

 2)      Segue abaixo outra exigência do edital:

d.3 engenheiro mecânico:

d.3.1 – instalação de elevadores;

 Em relação à exigência de CAT de engenheiro mecânico de instalação de elevadores,
consideramos desnecessária.

 Este serviço é extremamente especializado e não é atividade fim das empresas de construção
civil. Qualquer construtora, mesmo que tenha em seu quadro técnico permanente engenheiro
mecânico,  como é o caso da Dínamo Engenharia, irá contratar uma empresa especializada na
área para fornecimento e instalação de elevador.

 Solicitamos, portanto, a desconsideração desta exigência ou, em uma outra hipótese,
solicitamos que seja permitida e aceita a apresentação de carta compromisso de contratação
entre a empresa licitante e uma empresa especializada na área séria, idônea, assinada pelo RT
engenheiro mecânico – detentor de CAT – que será responsável pela futura execução do serviço.

 Cordialmente,

 Goiânia, 03 de Dezembro de 2.019.

 

____________________________________

Márcio Elísio Martins de Oliveira

CREA 10.691/D – GO CPF: 905.420.101-00

DÍNAMO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.





De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: RES: RES: Questionamento - Edital 056

Para : licitacao <licitacao@primecon.goiania.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: RES: RES: Questionamento - Edital 056

ter, 19 de nov de 2019 16:23

Essa planilha é disponibilizada pela Engenharia.
Fone: 3236 3400

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

----- Mensagem original -----
De: "licitacao" <licitacao@primecon.goiania.br>
Para: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 19 de novembro de 2019 15:18:06
Assunto: RES: RES: Questionamento - Edital 056

Certinho! 

Muito Obrigada. 

Rogério poderia me enviar a planilha orçamentária em Excel ?

-----Mensagem original-----
De: Rogerio Jayme [mailto:rjayme@tjgo.jus.br] 
Enviada em: terça-feira, 19 de novembro de 2019 14:53
Para: licitacao
Assunto: Re: RES: Questionamento - Edital 056

Srª Lorrane,

Sim, deverá ser desconsiderada a instalação de elevadores também.

Atenciosamente,

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

----- Mensagem original -----
De: "licitacao" <licitacao@primecon.goiania.br>
Para: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 19 de novembro de 2019 14:48:09
Assunto: RES: Questionamento - Edital 056

Devera ser desconsiderada a instalação de elevador também ??

Lorrane



De : Lorrane do Nascimento - Primecon Construtora
<licitacao@primecon.goiania.br>

Assunto : RES: RES: Questionamento - Edital 056
Para : 'Rogerio Jayme' <rjayme@tjgo.jus.br>

-----Mensagem original-----
De: Rogerio Jayme [mailto:rjayme@tjgo.jus.br] 
Enviada em: terça-feira, 19 de novembro de 2019 14:42
Para: licitacao@primecon.goiania.br
Assunto: Questionamento - Edital 056

Boa tarde!

Em resposta ao questionamento informo que a exigência de comprovação da
capacitação técnico-profissional do engenheiro mecânico deverá ser
desconsiderada uma vez que não há serviços de execução de central de ar-
condicionado na obra ora licitada.
Não será exigido também a indicação de um engenheiro mecânico para responder
pela obra tendo em vista que os serviços de sua competência são simples e de
pequena monta.

Favor acusar recebimento.

Atenciosamente,

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

ter, 19 de nov de 2019 16:18

Certinho! 

Muito Obrigada. 

Rogério poderia me enviar a planilha orçamentária em Excel ?

-----Mensagem original-----
De: Rogerio Jayme [mailto:rjayme@tjgo.jus.br] 
Enviada em: terça-feira, 19 de novembro de 2019 14:53
Para: licitacao
Assunto: Re: RES: Questionamento - Edital 056

Srª Lorrane,

Sim, deverá ser desconsiderada a instalação de elevadores também.

Atenciosamente,

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

----- Mensagem original -----
De: "licitacao" <licitacao@primecon.goiania.br>
Para: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>



De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: RES: Questionamento - Edital 056

Para : licitacao <licitacao@primecon.goiania.br>

Enviadas: Terça-feira, 19 de novembro de 2019 14:48:09
Assunto: RES: Questionamento - Edital 056

Devera ser desconsiderada a instalação de elevador também ??

Lorrane

-----Mensagem original-----
De: Rogerio Jayme [mailto:rjayme@tjgo.jus.br] 
Enviada em: terça-feira, 19 de novembro de 2019 14:42
Para: licitacao@primecon.goiania.br
Assunto: Questionamento - Edital 056

Boa tarde!

Em resposta ao questionamento informo que a exigência de comprovação da
capacitação técnico-profissional do engenheiro mecânico deverá ser
desconsiderada uma vez que não há serviços de execução de central de ar-
condicionado na obra ora licitada.
Não será exigido também a indicação de um engenheiro mecânico para responder
pela obra tendo em vista que os serviços de sua competência são simples e de
pequena monta.

Favor acusar recebimento.

Atenciosamente,

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

ter, 19 de nov de 2019 15:53

Srª Lorrane,

Sim, deverá ser desconsiderada a instalação de elevadores também.

Atenciosamente,

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

----- Mensagem original -----
De: "licitacao" <licitacao@primecon.goiania.br>
Para: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 19 de novembro de 2019 14:48:09
Assunto: RES: Questionamento - Edital 056

Devera ser desconsiderada a instalação de elevador também ??

Lorrane



De : Lorrane do Nascimento - Primecon Construtora
<licitacao@primecon.goiania.br>

Assunto : RES: Questionamento - Edital 056
Para : 'Rogerio Jayme' <rjayme@tjgo.jus.br>

-----Mensagem original-----
De: Rogerio Jayme [mailto:rjayme@tjgo.jus.br] 
Enviada em: terça-feira, 19 de novembro de 2019 14:42
Para: licitacao@primecon.goiania.br
Assunto: Questionamento - Edital 056

Boa tarde!

Em resposta ao questionamento informo que a exigência de comprovação da
capacitação técnico-profissional do engenheiro mecânico deverá ser
desconsiderada uma vez que não há serviços de execução de central de ar-
condicionado na obra ora licitada.
Não será exigido também a indicação de um engenheiro mecânico para responder
pela obra tendo em vista que os serviços de sua competência são simples e de
pequena monta.

Favor acusar recebimento.

Atenciosamente,

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

ter, 19 de nov de 2019 15:48

Devera ser desconsiderada a instalação de elevador também ??

Lorrane

-----Mensagem original-----
De: Rogerio Jayme [mailto:rjayme@tjgo.jus.br] 
Enviada em: terça-feira, 19 de novembro de 2019 14:42
Para: licitacao@primecon.goiania.br
Assunto: Questionamento - Edital 056

Boa tarde!

Em resposta ao questionamento informo que a exigência de comprovação da
capacitação técnico-profissional do engenheiro mecânico deverá ser
desconsiderada uma vez que não há serviços de execução de central de ar-
condicionado na obra ora licitada.
Não será exigido também a indicação de um engenheiro mecânico para responder
pela obra tendo em vista que os serviços de sua competência são simples e de
pequena monta.

Favor acusar recebimento.

Atenciosamente,

Rogério Jayme



De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Questionamento - Edital 056

Para : licitacao@primecon.goiania.br

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

ter, 19 de nov de 2019 15:42

Boa tarde!

Em resposta ao questionamento informo que a exigência de comprovação da
capacitação técnico-profissional do engenheiro mecânico deverá ser
desconsiderada uma vez que não há serviços de execução de central de ar-
condicionado na obra ora licitada.
Não será exigido também a indicação de um engenheiro mecânico para responder
pela obra tendo em vista que os serviços de sua competência são simples e de
pequena monta.

Favor acusar recebimento.

Atenciosamente,

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



De : Diego Cruz Abrahao <dcabrahao@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: Pedido de esclarecimentos ao EDITAL DE LICITAÇÃO

Nº 056/2019 - processo administrativo de nº
201911000197764

Para : Luis Carlos da Silva Amaral <lcsamaral@tjgo.jus.br>,
rjayme@tjgo.jus.br, coordenadoriasos@tjgo.jus.br

Cc : carmemreis <carmemreis@terra.com.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: Pedido de esclarecimentos ao EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 056/2019 - processo
administrativo de nº 201911000197764

qui, 05 de dez de 2019 10:11
1 anexo

Bom dia, abaixo as repostas aos questionamentos apontados:

Questionamento 1 – Em sua Planilha de Composição de Preços Unitários
 
Software de monitoramento GENETEC, com monitoramento remoto e local,
compatível e integrado com o sistema existente na sede do TJGO
 
  Item 47: Solicita o software GENETEC sendo compatível e integrado com o sistema existente
na sede do TJGO, Porém não consta nenhuma especificação sobre o software se ele precisa da
base e das packs de câmeras ou se ele já possuí a base ou precisa apenas das packs das
novas câmeras que serão instaladas?

A Contratada deverá fornecer e instalar um Software de monitoramento com toda sua base e
packs necessárias para funcionamento local e remoto, devendo ser compatível e totalmente
integrado ao Software existente na sede do TJGO, que é da marca Genetec. Além disso, cada
câmera prevista no projeto deverá contar com a licença especifica do sistema/software a ser
fornecido.
 

 
Questionamento 2 – Em sua Planilha de Composição de Preços Unitários
 
Características dos comutadores de rede: Switch – Camada 2 com 24 (Vinte e quatro)
Portas Gigabit Ethernet com PoE
 
Switch 24 Portas PoE DLINK DGS-1210-28P, ou equivalente técnico - Deve suportar
o mínimo de 6 (seis) switches empilhados e possuir funcionalidade onde em caso de
falha do switch máster ou controlador de uma pilha, um segundo switch venha a
assumir o controle desta;
 
Item 51: Solicita em lista o Switch modelo DGS-1210-28P – D-LINK, mas as especificações no
memorial descritivo não batem com esse modelo como por exemplo: solicita suportar o mínimo
de 6 (seis) switches empilhados, Ocorre que o modelo de referência não possui a função de
empilhamento gerando entendimento vago, respeitamos o modelo referenciado ou a
especificação do Termo de Referência?

Deverá ser respeitado as especificações mínimas do Termo de Referência, podendo ser
superior.

 
Questionamento 3 – Em sua Planilha de Composição de Preços Unitários



 
 
DIOA270 - MODULO BASICO - PADRÃO 19", Fab: Furukawa ou equivalente técnico.
 
Distribuidor Interno Óptico (DIO) até 12 fibras para instalação em parede
Distribuidor óptico para até 12 fibras de parede ou prateleira;
Fabricado em plástico de alta resistência a impactos
 
As especificações no memorial descritivo não batem com esse modelo como por exemplo:
solicita Fabricado em plástico de alta resistência a impactos, Ocorre que o modelo de
referência o Material do corpo do produto é em Aço SAE1020. gerando entendimento vago,
respeitamos o modelo referenciado ou a especificação do Termo de Referência?

Deverá ser respeitado as especificações mínimas do Termo de Referência, podendo ser
superior, como por exemplo: o material do produto pode ser em aço.

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

De: "Luis Carlos da Silva Amaral" <lcsamaral@tjgo.jus.br>
Para: "carmemreis" <carmemreis@terra.com.br>, "dcabrahao" <dcabrahao@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 16:06:12
Assunto: Fwd: Fwd: Pedido de esclarecimentos ao EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 056/2019 -
processo administrativo de nº 201911000197764

----- Mensagem encaminhada -----
De: Coordenadoria de Obras <coordenadoriasos@tjgo.jus.br>
Para: Luis Carlos da Silva Amaral <lcsamaral@tjgo.jus.br>
Enviadas: Wed, 04 Dec 2019 15:19:54 -0200 (BRST)
Assunto: Fwd: Pedido de esclarecimentos ao EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 056/2019 - processo
administrativo de nº 201911000197764

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: Quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 11:14:05
Assunto: Fwd: Pedido de esclarecimentos ao EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 056/2019 - processo
administrativo de nº 201911000197764

Bom dia!

Solicito que sejam respondidos os questionamentos, no prazo de 12 horas, de forma direta à
empresa e com cópia para este e-mail.

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: Quinta-feira, 28 de novembro de 2019 13:58:50
Assunto: Fwd: Pedido de esclarecimentos ao EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 056/2019 - processo
administrativo de nº 201911000197764

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: "Licitação SBM" <licitacoes@sbmtelecom.com.br>
Para: "licitacao" <licitacao@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 27 de novembro de 2019 17:58:03
Assunto: Pedido de esclarecimentos ao EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 056/2019 - processo
administrativo de nº 201911000197764

Ao
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
GOIÁS
 
Sr. Pregoeiro.
 
Ref.: Pedido de esclarecimentos ao EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 056/2019 - processo
administrativo de nº 201911000197764
 
Objeto: 1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa
especializada para construção do Fórum da Comarca de Bela Vista de Goiás,
conforme especificado no (s) anexo (s) deste Edital.
 
Referente ao processo licitatório EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 056/2019, solicitamos
esclarecimentos aos questionamentos abaixo.
 
Prezada comissão de licitação, Boa Tarde!
 
Conforme disposto no Edital em epígrafe, 9. Qualquer pedido de esclarecimento em
relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente edital e anexos deverá ser
encaminhado, por escrito, à Comissão Permanente de Licitação, preferencialmente
através do e-mail licitacao@tjgo.jus.br ou entregue na Secretaria da Comissão
Permanente de Licitação, situada no 3º (terceiro) andar, do Anexo I do Tribunal de
Justiça, à Rua 19, Q.A8, Lt. 06, Setor Oeste, em Goiânia-GO em até 3 (três) dias úteis
antecedentes à abertura dos envelopes de documentação.
 



Em seu ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA é descrito: I – SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO
FECHADO DE TV)
 
Questionamento 1 – Em sua Planilha de Composição de Preços Unitários
 
Software de monitoramento GENETEC, com monitoramento remoto e local,
compatível e integrado com o sistema existente na sede do TJGO
 
  Item 47: Solicita o software GENETEC sendo compatível e integrado com o sistema existente
na sede do TJGO, Porém não consta nenhuma especificação sobre o software se ele precisa da
base e das packs de câmeras ou se ele já possuí a base ou precisa apenas das packs das novas
câmeras que serão instaladas?
 
 
Questionamento 2 – Em sua Planilha de Composição de Preços Unitários
 
Características dos comutadores de rede: Switch – Camada 2 com 24 (Vinte e quatro)
Portas Gigabit Ethernet com PoE
 
Switch 24 Portas PoE DLINK DGS-1210-28P, ou equivalente técnico - Deve suportar
o mínimo de 6 (seis) switches empilhados e possuir funcionalidade onde em caso de
falha do switch máster ou controlador de uma pilha, um segundo switch venha a
assumir o controle desta;
 
Item 51: Solicita em lista o Switch modelo DGS-1210-28P – D-LINK, mas as especificações no
memorial descritivo não batem com esse modelo como por exemplo: solicita suportar o mínimo
de 6 (seis) switches empilhados, Ocorre que o modelo de referência não possui a função de
empilhamento gerando entendimento vago, respeitamos o modelo referenciado ou a
especificação do Termo de Referência?
 
Questionamento 3 – Em sua Planilha de Composição de Preços Unitários
 
 
DIOA270 - MODULO BASICO - PADRÃO 19", Fab: Furukawa ou equivalente técnico.
 
Distribuidor Interno Óptico (DIO) até 12 fibras para instalação em parede
Distribuidor óptico para até 12 fibras de parede ou prateleira;
Fabricado em plástico de alta resistência a impactos
 
As especificações no memorial descritivo não batem com esse modelo como por exemplo:
solicita Fabricado em plástico de alta resistência a impactos, Ocorre que o modelo de
referência o Material do corpo do produto é em Aço SAE1020. gerando entendimento vago,
respeitamos o modelo referenciado ou a especificação do Termo de Referência?
 
 

A supremacia do interesse público, em conformidade com os princípios básicos
elencados na própria legislação, é a base norteadora do procedimento licitatório, que encontra
fundamento na Constituição Federal e, por consequência, na Lei de Licitações, que prevê:

 
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional
da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. §1º É VEDADO AOS
AGENTES PÚBLICOS: I - ADMITIR, PREVER, INCLUIR OU TOLERAR,
NOS ATOS DE CONVOCAÇÃO, CLÁUSULAS OU CONDIÇÕES QUE



De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Fwd: Pedido de esclarecimentos ao EDITAL DE LICITAÇÃO

Nº 056/2019 - processo administrativo de nº
201911000197764

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

COMPROMETAM, RESTRINJAM OU FRUSTREM O SEU CARÁTER
COMPETITIVO E ESTABELEÇAM PREFERÊNCIAS OU DISTINÇÕES em
razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato;

 
 

(grifo nosso)
 
 

A Lei de Licitações é clara ao sujeitar o autor do projeto aos critérios estabelecidos
acima.

 
“Qualquer restrição em relação ao objeto da licitação deve ter como
fundamento razões aptas a justificarem que a finalidade e o interesse público
reclamam por tal exigência de forma irremediável. Sem tal justificativa a
restrição deve ser tomada por ilegal (art. 3º, § 1º, inc. I)..”

 
“Direcionar o edital de uma compra com as características de determinado
conjunto de fornecedores não tem nenhuma convergência com o trabalho de
especificar corretamente o objeto pretendido para um determinado processo de
licitação.” - conforme entendimento do TCU no Acórdão 641/2004 – Plenário.”

 
 
Diante do exposto, aguardamos as respostas e as considerações aqui descritas, para podermos
atender de forma justa e coerente todas as exigências do referido pregão. 
 
Atte.
 
 
MARCELO AUGUSTO DA S. RIBEIRO – LICITAÇÕES
 

SBM COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E
INFORMATICA EIRELI - ME.
SIBS Quadra 1 - Conjunto B - lote 15 – Parte B - Núcleo Bandeirante - CEP:
71.736-102 –
Fone/Fax: +55 (61) 3486-8063
CNPJ nº: 97.546.325/0001-06
E-mail: licitacoes@sbmtelecom.com.br

 

qua, 04 de dez de 2019 12:14
2 anexos

Bom dia!

Solicito que sejam respondidos os questionamentos, no prazo de 12 horas, de forma direta à
empresa e com cópia para este e-mail.

Atenciosamente,
 

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro

mailto:licitacoes@sbmtelecom.com.br


Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Comissão de Licitação, TJGO" <emaillicitacao@tjgo.jus.br>
Para: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 28 de novembro de 2019 13:58:50
Assunto: Fwd: Pedido de esclarecimentos ao EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 056/2019 - processo
administrativo de nº 201911000197764

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: "Licitação SBM" <licitacoes@sbmtelecom.com.br>
Para: "licitacao" <licitacao@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 27 de novembro de 2019 17:58:03
Assunto: Pedido de esclarecimentos ao EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 056/2019 - processo
administrativo de nº 201911000197764

Ao
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
GOIÁS
 
Sr. Pregoeiro.
 
Ref.: Pedido de esclarecimentos ao EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 056/2019 - processo
administrativo de nº 201911000197764
 
Objeto: 1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa
especializada para construção do Fórum da Comarca de Bela Vista de Goiás,
conforme especificado no (s) anexo (s) deste Edital.
 
Referente ao processo licitatório EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 056/2019, solicitamos
esclarecimentos aos questionamentos abaixo.
 
Prezada comissão de licitação, Boa Tarde!
 
Conforme disposto no Edital em epígrafe, 9. Qualquer pedido de esclarecimento em
relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente edital e anexos deverá ser
encaminhado, por escrito, à Comissão Permanente de Licitação, preferencialmente
através do e-mail licitacao@tjgo.jus.br ou entregue na Secretaria da Comissão
Permanente de Licitação, situada no 3º (terceiro) andar, do Anexo I do Tribunal de
Justiça, à Rua 19, Q.A8, Lt. 06, Setor Oeste, em Goiânia-GO em até 3 (três) dias úteis
antecedentes à abertura dos envelopes de documentação.
 
Em seu ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA é descrito: I – SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO
FECHADO DE TV)
 
Questionamento 1 – Em sua Planilha de Composição de Preços Unitários



 
Software de monitoramento GENETEC, com monitoramento remoto e local,
compatível e integrado com o sistema existente na sede do TJGO
 
  Item 47: Solicita o software GENETEC sendo compatível e integrado com o sistema existente
na sede do TJGO, Porém não consta nenhuma especificação sobre o software se ele precisa da
base e das packs de câmeras ou se ele já possuí a base ou precisa apenas das packs das novas
câmeras que serão instaladas?
 
 
Questionamento 2 – Em sua Planilha de Composição de Preços Unitários
 
Características dos comutadores de rede: Switch – Camada 2 com 24 (Vinte e quatro)
Portas Gigabit Ethernet com PoE
 
Switch 24 Portas PoE DLINK DGS-1210-28P, ou equivalente técnico - Deve suportar
o mínimo de 6 (seis) switches empilhados e possuir funcionalidade onde em caso de
falha do switch máster ou controlador de uma pilha, um segundo switch venha a
assumir o controle desta;
 
Item 51: Solicita em lista o Switch modelo DGS-1210-28P – D-LINK, mas as especificações no
memorial descritivo não batem com esse modelo como por exemplo: solicita suportar o mínimo
de 6 (seis) switches empilhados, Ocorre que o modelo de referência não possui a função de
empilhamento gerando entendimento vago, respeitamos o modelo referenciado ou a
especificação do Termo de Referência?
 
Questionamento 3 – Em sua Planilha de Composição de Preços Unitários
 
 
DIOA270 - MODULO BASICO - PADRÃO 19", Fab: Furukawa ou equivalente técnico.
 
Distribuidor Interno Óptico (DIO) até 12 fibras para instalação em parede
Distribuidor óptico para até 12 fibras de parede ou prateleira;
Fabricado em plástico de alta resistência a impactos
 
As especificações no memorial descritivo não batem com esse modelo como por exemplo:
solicita Fabricado em plástico de alta resistência a impactos, Ocorre que o modelo de
referência o Material do corpo do produto é em Aço SAE1020. gerando entendimento vago,
respeitamos o modelo referenciado ou a especificação do Termo de Referência?
 
 

A supremacia do interesse público, em conformidade com os princípios básicos
elencados na própria legislação, é a base norteadora do procedimento licitatório, que encontra
fundamento na Constituição Federal e, por consequência, na Lei de Licitações, que prevê:

 
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional
da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. §1º É VEDADO AOS
AGENTES PÚBLICOS: I - ADMITIR, PREVER, INCLUIR OU TOLERAR,
NOS ATOS DE CONVOCAÇÃO, CLÁUSULAS OU CONDIÇÕES QUE
COMPROMETAM, RESTRINJAM OU FRUSTREM O SEU CARÁTER
COMPETITIVO E ESTABELEÇAM PREFERÊNCIAS OU DISTINÇÕES em
razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato;

 



De : Comissão de Licitação - TJGO <emaillicitacao@tjgo.jus.br>
Assunto : Fwd: Pedido de esclarecimentos ao EDITAL DE LICITAÇÃO

Nº 056/2019 - processo administrativo de nº
201911000197764

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

 
(grifo nosso)

 
 

A Lei de Licitações é clara ao sujeitar o autor do projeto aos critérios estabelecidos
acima.

 
“Qualquer restrição em relação ao objeto da licitação deve ter como
fundamento razões aptas a justificarem que a finalidade e o interesse público
reclamam por tal exigência de forma irremediável. Sem tal justificativa a
restrição deve ser tomada por ilegal (art. 3º, § 1º, inc. I)..”

 
“Direcionar o edital de uma compra com as características de determinado
conjunto de fornecedores não tem nenhuma convergência com o trabalho de
especificar corretamente o objeto pretendido para um determinado processo de
licitação.” - conforme entendimento do TCU no Acórdão 641/2004 – Plenário.”

 
 
Diante do exposto, aguardamos as respostas e as considerações aqui descritas, para podermos
atender de forma justa e coerente todas as exigências do referido pregão. 
 
Atte.
 
 
MARCELO AUGUSTO DA S. RIBEIRO – LICITAÇÕES
 

SBM COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E
INFORMATICA EIRELI - ME.
SIBS Quadra 1 - Conjunto B - lote 15 – Parte B - Núcleo Bandeirante - CEP:
71.736-102 –
Fone/Fax: +55 (61) 3486-8063
CNPJ nº: 97.546.325/0001-06
E-mail: licitacoes@sbmtelecom.com.br
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qui, 28 de nov de 2019 14:58
2 anexos

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

mailto:licitacoes@sbmtelecom.com.br
https://webmail.tjgo.jus.br/service/home/~/?id=7660&part=2&auth=co&disp=i


Oeste, 
Goiânia Goiás – CEP 74120-100

De: "Licitação SBM" <licitacoes@sbmtelecom.com.br>
Para: "licitacao" <licitacao@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 27 de novembro de 2019 17:58:03
Assunto: Pedido de esclarecimentos ao EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 056/2019 - processo
administrativo de nº 201911000197764

Ao
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
GOIÁS
 
Sr. Pregoeiro.
 
Ref.: Pedido de esclarecimentos ao EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 056/2019 - processo
administrativo de nº 201911000197764
 
Objeto: 1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa
especializada para construção do Fórum da Comarca de Bela Vista de Goiás,
conforme especificado no (s) anexo (s) deste Edital.
 
Referente ao processo licitatório EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 056/2019, solicitamos
esclarecimentos aos questionamentos abaixo.
 
Prezada comissão de licitação, Boa Tarde!
 
Conforme disposto no Edital em epígrafe, 9. Qualquer pedido de esclarecimento em
relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente edital e anexos deverá ser
encaminhado, por escrito, à Comissão Permanente de Licitação, preferencialmente
através do e-mail licitacao@tjgo.jus.br ou entregue na Secretaria da Comissão
Permanente de Licitação, situada no 3º (terceiro) andar, do Anexo I do Tribunal de
Justiça, à Rua 19, Q.A8, Lt. 06, Setor Oeste, em Goiânia-GO em até 3 (três) dias úteis
antecedentes à abertura dos envelopes de documentação.
 
Em seu ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA é descrito: I – SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO
FECHADO DE TV)
 
Questionamento 1 – Em sua Planilha de Composição de Preços Unitários
 
Software de monitoramento GENETEC, com monitoramento remoto e local,
compatível e integrado com o sistema existente na sede do TJGO
 
  Item 47: Solicita o software GENETEC sendo compatível e integrado com o sistema existente
na sede do TJGO, Porém não consta nenhuma especificação sobre o software se ele precisa da
base e das packs de câmeras ou se ele já possuí a base ou precisa apenas das packs das novas
câmeras que serão instaladas?
 
 
Questionamento 2 – Em sua Planilha de Composição de Preços Unitários
 
Características dos comutadores de rede: Switch – Camada 2 com 24 (Vinte e quatro)
Portas Gigabit Ethernet com PoE
 



Switch 24 Portas PoE DLINK DGS-1210-28P, ou equivalente técnico - Deve suportar
o mínimo de 6 (seis) switches empilhados e possuir funcionalidade onde em caso de
falha do switch máster ou controlador de uma pilha, um segundo switch venha a
assumir o controle desta;
 
Item 51: Solicita em lista o Switch modelo DGS-1210-28P – D-LINK, mas as especificações no
memorial descritivo não batem com esse modelo como por exemplo: solicita suportar o mínimo
de 6 (seis) switches empilhados, Ocorre que o modelo de referência não possui a função de
empilhamento gerando entendimento vago, respeitamos o modelo referenciado ou a
especificação do Termo de Referência?
 
Questionamento 3 – Em sua Planilha de Composição de Preços Unitários
 
 
DIOA270 - MODULO BASICO - PADRÃO 19", Fab: Furukawa ou equivalente técnico.
 
Distribuidor Interno Óptico (DIO) até 12 fibras para instalação em parede
Distribuidor óptico para até 12 fibras de parede ou prateleira;
Fabricado em plástico de alta resistência a impactos
 
As especificações no memorial descritivo não batem com esse modelo como por exemplo:
solicita Fabricado em plástico de alta resistência a impactos, Ocorre que o modelo de
referência o Material do corpo do produto é em Aço SAE1020. gerando entendimento vago,
respeitamos o modelo referenciado ou a especificação do Termo de Referência?
 
 

A supremacia do interesse público, em conformidade com os princípios básicos
elencados na própria legislação, é a base norteadora do procedimento licitatório, que encontra
fundamento na Constituição Federal e, por consequência, na Lei de Licitações, que prevê:

 
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional
da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. §1º É VEDADO AOS
AGENTES PÚBLICOS: I - ADMITIR, PREVER, INCLUIR OU TOLERAR,
NOS ATOS DE CONVOCAÇÃO, CLÁUSULAS OU CONDIÇÕES QUE
COMPROMETAM, RESTRINJAM OU FRUSTREM O SEU CARÁTER
COMPETITIVO E ESTABELEÇAM PREFERÊNCIAS OU DISTINÇÕES em
razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato;

 
 

(grifo nosso)
 
 

A Lei de Licitações é clara ao sujeitar o autor do projeto aos critérios estabelecidos
acima.

 
“Qualquer restrição em relação ao objeto da licitação deve ter como
fundamento razões aptas a justificarem que a finalidade e o interesse público
reclamam por tal exigência de forma irremediável. Sem tal justificativa a
restrição deve ser tomada por ilegal (art. 3º, § 1º, inc. I)..”

 
“Direcionar o edital de uma compra com as características de determinado
conjunto de fornecedores não tem nenhuma convergência com o trabalho de



especificar corretamente o objeto pretendido para um determinado processo de
licitação.” - conforme entendimento do TCU no Acórdão 641/2004 – Plenário.”

 
 
Diante do exposto, aguardamos as respostas e as considerações aqui descritas, para podermos
atender de forma justa e coerente todas as exigências do referido pregão. 
 
Atte.
 
 
MARCELO AUGUSTO DA S. RIBEIRO – LICITAÇÕES
 

SBM COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E
INFORMATICA EIRELI - ME.
SIBS Quadra 1 - Conjunto B - lote 15 – Parte B - Núcleo Bandeirante - CEP:
71.736-102 –
Fone/Fax: +55 (61) 3486-8063
CNPJ nº: 97.546.325/0001-06
E-mail: licitacoes@sbmtelecom.com.br
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