
De : Vinicius da Silva Resende
<vsresende@tjgo.jus.br>

Assunto : Re: Esclarecimento PE 50/2020

Para : Nucleo de Controle Contratos DI
<ncca@tjgo.jus.br>

Cc : Elma Guimaraes <eguimaraes@tjgo.jus.br>,
tiagobrugger@phonoway.com.br

Zimbra eguimaraes@tjgo.jus.br

Re: Esclarecimento PE 50/2020

ter, 04 de ago de 2020 16:57

Boa tarde,

O questionamento apresentado pela empresa está equivocado pois, por mais que o
protocolo RFC 3261 seja compatível com outros modelos de telefones IP, conforme
exigência do edital (LOTE 2 - ITEM 2.1), os aparelhos deverão ser obrigatoriamente da
fabricante Avaya, visando total compatibilidade com todos os recursos de Telefonia
existentes no TJGO.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer dúvidas

Atenciosamente,

Vinicius da Silva Resende
Diretor do Núcleo Técnico de Telecomunicações
Divisão de Infraestrutura Tecnológica
Diretoria de Informática - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Contato Fixo: (62) 3216-2193

De: "Sampahio Almeida Martins Damaceno" <sdamaceno@tjgo.jus.br>
Para: "Vinicius da Sila Resende" <vsresende@tjgo.jus.br>
Cc: "Elma Guimaraes" <eguimaraes@tjgo.jus.br>, "Nucleo de Controle Contratos DI"
<ncca@tjgo.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 4 de agosto de 2020 16:25:40
Assunto: Fwd: Esclarecimento PE 50/2020

Vinicius,

Por gentileza responder ao questionamento do Pregão 50/2020 conforme histórico a seguir.

Atenciosamente,
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Sampahio Damaceno
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Núcleo de Contratos e Aquisições - Diretoria de Informática
(62) 3216-7705  ncca@tjgo.jus.br

De: "Elma Guimaraes" <eguimaraes@tjgo.jus.br>
Para: "Franklin de Moraes Leite" <fmleite@tjgo.jus.br>
Cc: "ncca" <ncca@tjgo.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 4 de agosto de 2020 16:05:48
Assunto: Fwd: Esclarecimento PE 50/2020

Boa tarde,

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

Att,
Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "Tiago Brugger" <tiagobrugger@phonoway.com.br>
Para: eguimaraes@tjgo.jus.br
Cc: "Orlando Frangiosi" <orlando.frangiosi@phonoway.com.br>, "Thiago Ferreira"
<thiago.ferreira@phonoway.com.br>
Enviadas: Terça-feira, 4 de agosto de 2020 14:55:24
Assunto: Esclarecimento PE 50/2020

Sr Pregoeiro e equipe de apoio, Boa Tarde!
Tendo em vista que as soluções VoIP possuem uma ampla utilização no mercado atual
e podem ser fornecidos por vários fabricantes distintos, foi necessário a padronização.
todos os fabricantes utilizam a RFC3261 como base para seus equipamentos e a
comunicação entre estes fabricantes é possível por esse motivo.

Tendo em vista o cenário tecnológico atual, entendemos que terminais telefônicos IP
de fabricantes diferentes do AVAYA serão aceitos para a concorrência do lote 02 desde
que os mesmos atendam a RFC3261. Está correto nosso entendimento?

Att

Tiago Brugger
Vendas

E-mail: tiagobrugger@phonoway.com.br
Tel: +55 11 3874-7908

Loja Virtual | Facebook | Twitter | LinkedIn | Flickr | Localização | 11 3874-7111

Zimbra https://webmail.tjgo.jus.br/h/printmessage?id=5755&tz=America/Sao...

2 de 3 07/08/2020 16:26

Nº Processo PROAD: 202005000226190

Assinado digitalmente por: ELMA GUIMARAES , SECRETÁRIO(A) DA CPL E PREGOEIRO(A), em 14/09/2020 às 16:01.
Para validar este documento informe o código 339479515549 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



Zimbra https://webmail.tjgo.jus.br/h/printmessage?id=5755&tz=America/Sao...

3 de 3 07/08/2020 16:26

Nº Processo PROAD: 202005000226190

Assinado digitalmente por: ELMA GUIMARAES , SECRETÁRIO(A) DA CPL E PREGOEIRO(A), em 14/09/2020 às 16:01.
Para validar este documento informe o código 339479515549 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



De : Vinicius da Silva Resende <vsresende@tjgo.jus.br>

Assunto : Re: Solicitação de Esclarecimentos - Edital de
Licitação n.º 050/2020 - Proc.Adm n.º
202005000226190

Para : Núcleo de Contratos e Aquisições
<ncca@tjgo.jus.br>, Elma Guimaraes
<eguimaraes@tjgo.jus.br>

Cc : sueli@sealtelecom.com.br,
davi@sealtelecom.com.br,
jalmeida@sealtelecom.com.br,
morishita@sealtelecom.com.br,
sheila@sealtelecom.com.br

Zimbra eguimaraes@tjgo.jus.br

Re: Solicitação de Esclarecimentos - Edital de Licitação n.º 050/2020 - Proc.Adm
n.º 202005000226190

ter, 11 de ago de 2020 18:35

Boa dia,

Segue resposta aos questionamentos 

1) O entendimento está correto. Os aparelhos deverão suportar os itens, não sendo alvo
do certame a aquisição dos mesmos

2) O licenciamento deve ser entregue na versão atual em uso pelo TJGO, a saber, Avaya
Aura 7. No entanto, o novo licenciamento deve ser do tipo vitalício e permitir o upgrade
para versões posteriores.

3) O entendimento está correto. Deverá ser enviado uma proposta comercial de acordo
com o item, lote, objeto, etc. Caso seja necessário, o TJGO realizará diligências, no
sentido de tirar dúvidas sobre os itens ofertados.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

Vinícius Resende
Diretor do Núcleo Técnico de Telecomunicações 
Divisão de Infraestrutura Tecnológica
Diretoria de Informática 
Contato: (62)3216-2193
Enviado do meu iPhone

Em 11 de ago. de 2020, à(s) 16:19, Sampahio Almeida Martins Damaceno
<sdamaceno@tjgo.jus.br> escreveu:
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Prezado Vinicius,

Segue para conhecimento e providências.

Atenciosamente,

Sampahio Damaceno
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Núcleo de Contratos e Aquisições - Diretoria de Informática
(62) 3216-7705  ncca@tjgo.jus.br

De: "Elma Guimaraes" <eguimaraes@tjgo.jus.br>
Para: "Franklin de Moraes Leite" <fmleite@tjgo.jus.br>
Cc: "ncca" <ncca@tjgo.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 11 de agosto de 2020 16:14:42
Assunto: Fwd: Solicitação de Esclarecimentos - Edital de Licitação n.º 050/2020 -
Proc.Adm n.º 202005000226190

Boa tarde,

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

Att,
Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "Sueli Cristina Letizio" <sueli@sealtelecom.com.br>
Para: eguimaraes@tjgo.jus.br, "Comissão de Licitação, TJGO"
<licitacao@tjgo.jus.br>
Cc: "Davi José Pereira Miranda" <davi@sealtelecom.com.br>, "Joao Gabriel
Nobrega Pereira de Almeida" <jalmeida@sealtelecom.com.br>, "Nelson
Mitsuru Morishita" <morishita@sealtelecom.com.br>, "Sheila Lins de Melo e
Silva" <sheila@sealtelecom.com.br>
Enviadas: Terça-feira, 11 de agosto de 2020 10:37:10
Assunto: Solicitação de Esclarecimentos - Edital de Licitação n.º 050/2020 -
Proc.Adm n.º 202005000226190

Bom dia.

No intuito de participarmos do Edital de Licitação n.º 050/2020 - Proc.Adm
n.º 202005000226190, solicitamos a gentileza de nos esclarecerem:

1° PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
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Em referência ao(s) trecho(s) do Termo de Referência abaixo:
Lote 2 – Item 2.1Aparelho Telefônico IP
Marca/Modelo de referência: AVAYA J179

19. Suportar módulo de expansão de teclas

20. Suportar conexão via redes sem fio, por meio de instalação de módulo

adicional
Entendemos que os recursos solicitados nos itens 19.e 20 não necessitarão
ser entregues no neste fornecimento, ou seja, o Aparelho telefônico IP (Item
2.1) a ser entregue deve apenas permitir que estes recursos sejam
implementados nele com a simples aquisição futura de hardwares adicionais
(não contempladas na proposta a ser apresentada neste certame).
O nosso entendimento está correto?

2° PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Em referência ao(s) trecho(s) do Termo de Referência abaixo:
1.OBJETO1. A presente licitação tem por objeto aquisição de aparelhos telefônicos e

licenças que compõem a solução de telefonia VoIP, com a finalidade atender

as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de telefonia

no Complexo Sede do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, conforme

quadro abaixo.
Entendemos que caso sejam fornecidas licenças Avaya Aura para este
certame, estas deverão ser fornecidas considerando a última versão
disponibilizada pelo fabricante (que no caso, é a versão 8).
O nosso entendimento está correto?

3° PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Em referência ao(s) trecho(s) do Termo de Referência abaixo:
11. PROPOSTA DE PREÇOS
Deverá ser apresentada a Proposta de Preço, informando a marca, modelo e,

conforme o caso, part-number, além do valor unitário e total para cada item

do lote, onde todas as despesas necessárias à perfeita execução desse

projeto (fretes, seguros, taxas, impostos e demais encargos) devem estar

inclusas nos preços cotados.Em projetos de telefonia IP, se torna praticamente inviável que sejam
especificados todos os parts numbers de todos os elementos que serão
utilizados na instalação, tendo em vista o fato de que existirão vários tipos de
acessórios que serão necessários para a correta instalação, e que por muita
das vezes são contabilizados no dimensionamento, contudo, não existe a
certeza explícita de qual part number de um determinado acessório será
utilizado, tendo em vista que poderão ser utilizados diversos tipos de
acessórios, tais como cabos, conectores.
Ademais, é comum que conforme novas releases sejam liberadas pelos
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fabricantes dos seus respectivos softwares, os mesmos alterem os
respectivos parts numbers de alguns produtos, o que pode causar diferenças
nos parts numbers que foram considerados em época com os que serão
fornecidos de acordo com a data da aquisição.
Ainda neste sentido, é possível constatar que neste aspecto, a exigência de
part number impossibilita que seja utilizado um acessório superior caso seja
necessário ou um equivalente contudo, com uma entrega em menos tempo.
Por estas razões técnicas, o recomendado é a exigência do part number
apenas após a entrega total do projeto.

Desta forma, com o intuito de participarmos do processo, entendemos que
não será exigido na proposta a ser apresentada neste certame os parts
numbers dos elementos, sendo obrigatório apenas a descrição do Lote, Item,
Objeto, Marca, Modelo, Quantidade e Valor Unitário e Valor Total, ficando a
critério do TJ GO em caso de dúvidas sobre um determinado elemento
ofertado, solicitar diligências e esclarecimentos adicionais.
O nosso entendimento está correto?

Solicito a gentileza de confirmarem o recebimento deste email.

No aguardo de breve retorno, nos mantemos à disposição e agradecemos
desde já.

<image001.png>

Sueli Cristina Letizio
Licitações Centro-Oeste
+55 (11) 3877-4074
+55 (11) 9.9199-7687
+55 (11) 9.8783-0313
<image002.png>

sueli@sealtelecom.com.b
r

<image003.png>
www.sealtelecom.com

<image004.png>

<image005.jpg>

<image006.jpg>

Zimbra https://webmail.tjgo.jus.br/h/printmessage?id=5787&tz=America/Sao...

4 of 4 26/08/2020 15:10

Nº Processo PROAD: 202005000226190

Assinado digitalmente por: ELMA GUIMARAES , SECRETÁRIO(A) DA CPL E PREGOEIRO(A), em 14/09/2020 às 16:01.
Para validar este documento informe o código 339479515549 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Para validar este documento informe o código 339479515549 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 202005000226190

ELMA GUIMARAES 
SECRETÁRIO(A) DA CPL E PREGOEIRO(A)
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO
Assinatura CONFIRMADA em 14/09/2020 às 16:01


