
De : Elma Guimaraes <eguimaraes@tjgo.jus.br>

Assunto : Re: Pregão Eletrônico n° 061/2020 - Esclarecimentos

Para : Esclarecimentos de Editais
<esclarecimentos.deeditais@gmail.com>

Zimbra eguimaraes@tjgo.jus.br

Re: Pregão Eletrônico n° 061/2020 - Esclarecimentos

seg, 09 de nov de 2020 17:14

Boa tarde,

Seguem as respostas:

Esclarecimento 1
Resposta: Está correto o entendimento (item 35 do edital).

Esclarecimento 2 (a e b)
Resposta: Está correto o entendimento (item 58.3, "d" e "e" do edital).

Att,

Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "Esclarecimentos de Editais" <esclarecimentos.deeditais@gmail.com>
Para: eguimaraes@tjgo.jus.br
Enviadas: Segunda-feira, 9 de novembro de 2020 16:32:46
Assunto: Pregão Eletrônico n° 061/2020 - Esclarecimentos

Prezados Senhores, boa tarde!

Solicitamos esclarecimentos dos seguintes pontos do edital:

1- Para o atendimento correto ao item:

58.3. Documentação relativa à qualificação técnica:

f) O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia
do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que
foram prestados os serviços;
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De : Esclarecimentos de Editais
<esclarecimentos.deeditais@gmail.com>

Assunto : Pregão Eletrônico n° 061/2020 - Esclarecimentos

Para : eguimaraes@tjgo.jus.br

Entendemos que se não for apresentado a comprovação de legitimidade antes da sessão
e lances, no momento do cadastramento da proposta as empresas serão inabilitadas.
Nosso entendimento está correto?

2- Para o atendimento correto ao item:

58.3. Documentação relativa à qualificação técnica, alínea b, solicitamos esclarecer o
seguinte ponto:

(...) comprove a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva
de sistemas de ar condicionado central, do tipo VRF, tipo Split e splitão e fancoletes com
capacidade total mínima de 950 TR (toneladas de refrigeração) por período não inferior a
03 (três) anos;

a- Entendemos  que  para  atender  a  capacidade  exigida,  podemos  apresentar  o
somatório de atestados. Nosso entendimento está correto?

b- Será aceito o somatório tanto da capacidade em TR, quanto para atingir o período de 3
anos. Nosso entendimento está correto?

Atenciosamente,
Fernanda Nascimento
Consultoria em Licitações   

seg, 09 de nov de 2020 16:32

Prezados Senhores, boa tarde!

Solicitamos esclarecimentos dos seguintes pontos do edital:

1- Para o atendimento correto ao item:

58.3. Documentação relativa à qualificação técnica:

f) O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia
do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que
foram prestados os serviços;

Entendemos que se não for apresentado a comprovação de legitimidade antes da sessão
e lances, no momento do cadastramento da proposta as empresas serão inabilitadas.
Nosso entendimento está correto?

2- Para o atendimento correto ao item:
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58.3. Documentação relativa à qualificação técnica, alínea b, solicitamos esclarecer o
seguinte ponto:

(...) comprove a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva
de sistemas de ar condicionado central, do tipo VRF, tipo Split e splitão e fancoletes com
capacidade total mínima de 950 TR (toneladas de refrigeração) por período não inferior a
03 (três) anos;

a- Entendemos  que  para  atender  a  capacidade  exigida,  podemos  apresentar  o
somatório de atestados. Nosso entendimento está correto?

b- Será aceito o somatório tanto da capacidade em TR, quanto para atingir o período de 3
anos. Nosso entendimento está correto?

Atenciosamente,
Fernanda Nascimento
Consultoria em Licitações   
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De : Elma Guimaraes <eguimaraes@tjgo.jus.br>

Assunto : Re: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 -- Pedido
de Esclarecimento

Para : Stephano <stephano@mpmengenharia.com.br>

Zimbra eguimaraes@tjgo.jus.br

Re: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 -- Pedido de Esclarecimento

qua, 11 de nov de 2020 15:10

Boa tarde,

Ver itens do edital.
Não há menção a tempo mínimo, portanto não poderá ser exigido para habilitação.

Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "Stephano" <stephano@mpmengenharia.com.br>
Para: "Elma Guimaraes" <eguimaraes@tjgo.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 10 de novembro de 2020 16:09:52
Assunto: Re: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 061/2020  --  Pedido de Esclarecimento

Prezada, boa tarde!
Desculpe a insist, mas creio estar havendo algum engano, pois deve haver um periodo
minimo de concomitância nos servicos prestados (atestados de capacidade tecnica) para
atendimento da alinea “e” do item 58.3.

Nao há!

Att,
MPM ENGENHARIA
Stephano Magalhães
(62) 3942-4929
(62) 99956-0033

Em 10 de nov de 2020, à(s) 15:50, Elma Guimaraes <eguimaraes@tjgo.jus.br>
escreveu:

Boa tarde,

Em resposta ao pedido de esclarecimento informo que NÃO HÁ exigência de
tempo mínimo para a comprovação do quantitativo.
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Att,
Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "Stephano | MPM Engenharia" <stephano@mpmengenharia.com.br>
Para: eguimaraes@tjgo.jus.br
Cc: "olávio josé guimarães guimarães" <pvhmg@yahoo.com.br>
Enviadas: Terça-feira, 10 de novembro de 2020 11:55:41
Assunto: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 061/2020  --  Pedido de Esclarecimento

AO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Ref.: Pregão Eletrônico nº 061/2020

Assunto: Pedido de Esclarecimento

1. Referente ao item 58.3. alínea “e” do Edital, onde é feita a seguinte
exigência:

“Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo
mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de
serviços executados de forma concomitante, pois essa situação se
equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-
operacional, a uma única contratação;”

PERGUNTA-SE
i- A concomitância de diferentes atestados de serviços executados,

para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, deverá
ser por período igual ou superior a quantos meses?

Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos nossos préstimos de
estima e consideração.

Atenciosamente,

<image003.jpg>
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De : Stephano MPM
<stephano@mpmengenharia.com.br>

Assunto : Re: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 -- Pedido de
Esclarecimento

Para : Elma Guimaraes <eguimaraes@tjgo.jus.br>

Livre de vírus. www.avast.com.

ter, 10 de nov de 2020 16:09

Prezada, boa tarde!

Desculpe a insist, mas creio estar havendo algum engano, pois deve haver um periodo
minimo de concomitância nos servicos prestados (atestados de capacidade tecnica) para
atendimento da alinea “e” do item 58.3.

Nao há!

Att,
MPM ENGENHARIA
Stephano Magalhães
(62) 3942-4929
(62) 99956-0033

Em 10 de nov de 2020, à(s) 15:50, Elma Guimaraes <eguimaraes@tjgo.jus.br>
escreveu:

Boa tarde,

Em resposta ao pedido de esclarecimento informo que NÃO HÁ exigência de
tempo mínimo para a comprovação do quantitativo.

Att,
Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "Stephano | MPM Engenharia" <stephano@mpmengenharia.com.br>
Para: eguimaraes@tjgo.jus.br
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De : Elma Guimaraes <eguimaraes@tjgo.jus.br>

Cc: "olávio josé guimarães guimarães" <pvhmg@yahoo.com.br>
Enviadas: Terça-feira, 10 de novembro de 2020 11:55:41
Assunto: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 061/2020  --  Pedido de Esclarecimento

AO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Ref.: Pregão Eletrônico nº 061/2020

Assunto: Pedido de Esclarecimento

1. Referente ao item 58.3. alínea “e” do Edital, onde é feita a seguinte
exigência:

“Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo
mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de
serviços executados de forma concomitante, pois essa situação se
equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-
operacional, a uma única contratação;”

PERGUNTA-SE
i- A concomitância de diferentes atestados de serviços executados,

para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, deverá
ser por período igual ou superior a quantos meses?

Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos nossos préstimos de
estima e consideração.

Atenciosamente,

<image003.jpg>

Livre de vírus. www.avast.com.

ter, 10 de nov de 2020 15:50
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Assunto : Re: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 -- Pedido de
Esclarecimento

Para : Stephano | MPM Engenharia
<stephano@mpmengenharia.com.br>

1 anexo

Boa tarde,

Em resposta ao pedido de esclarecimento informo que NÃO HÁ exigência de tempo
mínimo para a comprovação do quantitativo.

Att,
Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "Stephano | MPM Engenharia" <stephano@mpmengenharia.com.br>
Para: eguimaraes@tjgo.jus.br
Cc: "olávio josé guimarães guimarães" <pvhmg@yahoo.com.br>
Enviadas: Terça-feira, 10 de novembro de 2020 11:55:41
Assunto: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 061/2020  --  Pedido de Esclarecimento

AO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Ref.: Pregão Eletrônico nº 061/2020

Assunto: Pedido de Esclarecimento

1. Referente ao item 58.3. alínea “e” do Edital, onde é feita a seguinte exigência:
“Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do
serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de
forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de
comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação;”

PERGUNTA-SE
i- A concomitância de diferentes atestados de serviços executados, para fins de

comprovação de quantitativo mínimo do serviço, deverá ser por período igual ou
superior a quantos meses?

Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos nossos préstimos de estima e
consideração.
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De : Stephano | MPM Engenharia
<stephano@mpmengenharia.com.br>

Assunto : EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 -- Pedido de
Esclarecimento

Para : eguimaraes@tjgo.jus.br

Cc : 'olávio josé guimarães guimarães'
<pvhmg@yahoo.com.br>

Atenciosamente,

Livre de vírus. www.avast.com.

ter, 10 de nov de 2020 11:55

1 anexo

AO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Ref.: Pregão Eletrônico nº 061/2020

Assunto: Pedido de Esclarecimento

1. Referente ao item 58.3. alínea “e” do Edital, onde é feita a seguinte exigência:
“Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do
serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de
forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de
comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação;”

PERGUNTA-SE
i- A concomitância de diferentes atestados de serviços executados, para fins de

comprovação de quantitativo mínimo do serviço, deverá ser por período igual ou
superior a quantos meses?
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Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos nossos préstimos de estima e
consideração.

Atenciosamente,

Livre de vírus. www.avast.com.
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De : Elma Guimaraes <eguimaraes@tjgo.jus.br>

Assunto : Fwd: Esclarecimentos 2 - PE 061/2020 - TJGO

Para : Esclarecimentos de Editais
<esclarecimentos.deeditais@gmail.com>

Zimbra eguimaraes@tjgo.jus.br

Fwd: Esclarecimentos 2 - PE 061/2020 - TJGO

qua, 11 de nov de 2020 16:50

Boa tarde,

Seguem as respostas ao pedido de esclarecimentos.

Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "Thiago Pandim Barbosa Machado" <tpbmachado@tjgo.jus.br>
Para: "Dalton Foltran" <dfoltran@tjgo.jus.br>, "Elma Guimaraes"
<eguimaraes@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 11 de novembro de 2020 15:24:26
Assunto: Re: Esclarecimentos 2 - PE 061/2020 - TJGO

Prezados Senhor Dalton e Senhora Elma Guimarães,

    Boa tarde. Em resposta aos questionamentos da empresa, informo o seguinte:

    1 - Existe uma equipe mínima que deverá constar no quadro de pessoal, conforme item
9.2.1 do Termo de Referência. Dessa forma, a licitante deverá fazer o dimensionamento
da equipe para atender as exigências do Termo de Referência;
    2 - Conforme item 9.2.1 - I do Termo de Referência, o engenheiro mecânico "...será oResponsável Técnico, devendo estar presente para elaboração de laudos, inspeções ou

quando for requisitado pela Fiscalização;";

3 - Conforme item 9.2.1 - III do Termo de Referência, a Contratada deverá ter, em seu
quadro de pessoal, "01 (um) profissional de nível superior em Química, registrado em
Conselho Regional de Química, ou profissional equivalente". Esse profissional deverá
visitar o local apenas quando for necessário elaborar laudo técnico referente a sua
especialidade, quando for necessário realizar alguma intervenção química no sistema
(como aplicação de produtos para tratamento da água gelada) ou quando for requisitado
pela Fiscalização;
     4 - Os sistemas de refrigeração que atendem o Bloco A do Complexo do TJGO são
novos e encontram-se operantes. Os sistemas que atenderão o Bloco B estão em
processo de instalação e não serão utilizados até a inauguração da reforma desse Bloco.
Entretanto, ressalta-se que é de responsabilidade da licitante a decisão de realizar vistoria
nas instalações do local de execução dos serviços para correto dimensionamento e
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elaboração da proposta. Esse assunto é detalhadamente explicado no Item 5 do Termo de
Referência;
      5 - O número mínimo de pontos que devem ser analisados semestralmente depende
da área construída dos edifícios. Para o Bloco B, o número mínimo é de 25 amostras e
para o Bloco A é de 21 amostras por semestre;
      6 - A limpeza interna dos dutos de ar não está incluída no escopo do Termo de
Referência, por se tratar de uma atividade que possui frequência muito baixa. Caso seja
necessário realizar a limpeza completa dos dutos, esse serviço será contratado
separadamente;
      7 - Esse ponto é explicado detalhadamente nos itens 8.5, 8.6, 8.7 e 8.8.;
      8 -  Quanto a quantidade de instalações previstas, informo que serão situações
ocasionais e esporádicas que poderão, ou não, ocorrer. Os equipamentos serão
fornecidos pelo TJGO e os materiais e mão de obra deverão ser fornecidos pela
Contratada. Os equipamentos que são passíveis de remanejamento estão dentre aqueles
elencados no Anexo do I do Termo de Referência. Para efeitos de dimensionamento de
proposta, a expectativa de remanejamento/instalação é de 3 aparelhos no período de 12
meses.

Agradeço a atenção,

--
Thiago Pandim Barbosa Machado
Engenheiro Mecânico
Divisão de Manutenção Predial da Capital
Departamento de Infraestrutura e Manutenção Predial
Diretoria de Obras
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Dalton Foltran" <dfoltran@tjgo.jus.br>
Para: "Divisão de Manutenção Predial Capital" <dmpc@tjgo.jus.br>, "Thiago Pandim
Barbosa Machado" <tpbmachado@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 11 de novembro de 2020 8:58:32
Assunto: Fwd: Esclarecimentos 2 - PE 061/2020 - TJGO

Favor responder com prioridade.

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) 3236-5650

De: "Elma Guimaraes" <eguimaraes@tjgo.jus.br>
Para: "Coordenadoria de Obras" <coordenadoriasos@tjgo.jus.br>, "Dalton Foltran"
<dfoltran@tjgo.jus.br>
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Enviadas: Terça-feira, 10 de novembro de 2020 15:10:27
Assunto: Fwd: Esclarecimentos 2 - PE 061/2020 - TJGO

Boa tarde,

Favor responder o questionamento da empresa.

Att,
Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "Esclarecimentos de Editais" <esclarecimentos.deeditais@gmail.com>
Para: eguimaraes@tjgo.jus.br
Enviadas: Terça-feira, 10 de novembro de 2020 13:21:57
Assunto: Esclarecimentos 2 - PE 061/2020 - TJGO

Prezados (as),

Referente ao processo de Pregão Eletrônico Nº 061/2020, encaminhamos os
esclarecimentos a seguir:

1. O dimensionamento da equipe será por conta da licitante? Existe uma equipe
mínima a ser fornecida?

2. Qual a frequência que o engenheiro mecânico deverá visitar o local de prestação
dos serviços?

3. Qual a frequência que o engenheiro químico deverá visitar o local de prestação dos
serviços?

4. Como se encontra a funcionalidade do sistema? Todos os equipamentos estão
operando integralmente?

5. Referente à análise do ar, qual a quantidade de pontos a ser analisada
semestralmente?

6. Quem será responsável pela limpeza interna dos dutos? Caso seja a Contratada,
quantos metros lineares deverão ser considerados para a limpeza anualmente?

7. Todos os materiais não mencionados nos itens 8.2.1, 8.2.2 e 8.2.3 serão de
fornecimento da Contratante. Correto nosso entendimento?

8. No item 3.1.5 é informado que a Contratada será a responsável por realizar
eventuais instalações ao longo do contrato. Quantas instalações serão previstas ao
longo dos 12 meses de contrato? Quais tipos de equipamentos poderão ser
previstos para as instalações? Todo o material das instalações será fornecido pela
Contratante?

Favor confirmar o recebimento do mesmo.

Atenciosamente,
Fernanda Nascimento
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De : Thiago Pandim Barbosa Machado
<tpbmachado@tjgo.jus.br>

Assunto : Re: Esclarecimentos 2 - PE 061/2020 - TJGO

Para : Dalton Foltran <dfoltran@tjgo.jus.br>, Elma
Guimaraes <eguimaraes@tjgo.jus.br>

Consultoria em Licitações.

qua, 11 de nov de 2020 15:24

Prezados Senhor Dalton e Senhora Elma Guimarães,

    Boa tarde. Em resposta aos questionamentos da empresa, informo o seguinte:

    1 - Existe uma equipe mínima que deverá constar no quadro de pessoal, conforme item
9.2.1 do Termo de Referência. Dessa forma, a licitante deverá fazer o dimensionamento
da equipe para atender as exigências do Termo de Referência;
    2 - Conforme item 9.2.1 - I do Termo de Referência, o engenheiro mecânico "...será oResponsável Técnico, devendo estar presente para elaboração de laudos, inspeções ou

quando for requisitado pela Fiscalização;";

3 - Conforme item 9.2.1 - III do Termo de Referência, a Contratada deverá ter, em seu
quadro de pessoal, "01 (um) profissional de nível superior em Química, registrado em
Conselho Regional de Química, ou profissional equivalente". Esse profissional deverá
visitar o local apenas quando for necessário elaborar laudo técnico referente a sua
especialidade, quando for necessário realizar alguma intervenção química no sistema
(como aplicação de produtos para tratamento da água gelada) ou quando for requisitado
pela Fiscalização;
     4 - Os sistemas de refrigeração que atendem o Bloco A do Complexo do TJGO são
novos e encontram-se operantes. Os sistemas que atenderão o Bloco B estão em
processo de instalação e não serão utilizados até a inauguração da reforma desse Bloco.
Entretanto, ressalta-se que é de responsabilidade da licitante a decisão de realizar vistoria
nas instalações do local de execução dos serviços para correto dimensionamento e
elaboração da proposta. Esse assunto é detalhadamente explicado no Item 5 do Termo de
Referência;
      5 - O número mínimo de pontos que devem ser analisados semestralmente depende
da área construída dos edifícios. Para o Bloco B, o número mínimo é de 25 amostras e
para o Bloco A é de 21 amostras por semestre;
      6 - A limpeza interna dos dutos de ar não está incluída no escopo do Termo de
Referência, por se tratar de uma atividade que possui frequência muito baixa. Caso seja
necessário realizar a limpeza completa dos dutos, esse serviço será contratado
separadamente;
      7 - Esse ponto é explicado detalhadamente nos itens 8.5, 8.6, 8.7 e 8.8.;
      8 -  Quanto a quantidade de instalações previstas, informo que serão situações
ocasionais e esporádicas que poderão, ou não, ocorrer. Os equipamentos serão
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fornecidos pelo TJGO e os materiais e mão de obra deverão ser fornecidos pela
Contratada. Os equipamentos que são passíveis de remanejamento estão dentre aqueles
elencados no Anexo do I do Termo de Referência. Para efeitos de dimensionamento de
proposta, a expectativa de remanejamento/instalação é de 3 aparelhos no período de 12
meses.

Agradeço a atenção,

--
Thiago Pandim Barbosa Machado
Engenheiro Mecânico
Divisão de Manutenção Predial da Capital
Departamento de Infraestrutura e Manutenção Predial
Diretoria de Obras
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Dalton Foltran" <dfoltran@tjgo.jus.br>
Para: "Divisão de Manutenção Predial Capital" <dmpc@tjgo.jus.br>, "Thiago Pandim
Barbosa Machado" <tpbmachado@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 11 de novembro de 2020 8:58:32
Assunto: Fwd: Esclarecimentos 2 - PE 061/2020 - TJGO

Favor responder com prioridade.

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) 3236-5650

De: "Elma Guimaraes" <eguimaraes@tjgo.jus.br>
Para: "Coordenadoria de Obras" <coordenadoriasos@tjgo.jus.br>, "Dalton Foltran"
<dfoltran@tjgo.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 10 de novembro de 2020 15:10:27
Assunto: Fwd: Esclarecimentos 2 - PE 061/2020 - TJGO

Boa tarde,

Favor responder o questionamento da empresa.

Att,
Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

Zimbra https://webmail.tjgo.jus.br/h/printmessage?id=C:7383&tz=America/Sao...

5 of 12 12/11/2020 15:41



De : Elma Guimaraes <eguimaraes@tjgo.jus.br>

Assunto : Re: Esclarecimentos 2 - PE 061/2020 - TJGO

De: "Esclarecimentos de Editais" <esclarecimentos.deeditais@gmail.com>
Para: eguimaraes@tjgo.jus.br
Enviadas: Terça-feira, 10 de novembro de 2020 13:21:57
Assunto: Esclarecimentos 2 - PE 061/2020 - TJGO

Prezados (as),

Referente ao processo de Pregão Eletrônico Nº 061/2020, encaminhamos os
esclarecimentos a seguir:

1. O dimensionamento da equipe será por conta da licitante? Existe uma equipe
mínima a ser fornecida?

2. Qual a frequência que o engenheiro mecânico deverá visitar o local de prestação
dos serviços?

3. Qual a frequência que o engenheiro químico deverá visitar o local de prestação dos
serviços?

4. Como se encontra a funcionalidade do sistema? Todos os equipamentos estão
operando integralmente?

5. Referente à análise do ar, qual a quantidade de pontos a ser analisada
semestralmente?

6. Quem será responsável pela limpeza interna dos dutos? Caso seja a Contratada,
quantos metros lineares deverão ser considerados para a limpeza anualmente?

7. Todos os materiais não mencionados nos itens 8.2.1, 8.2.2 e 8.2.3 serão de
fornecimento da Contratante. Correto nosso entendimento?

8. No item 3.1.5 é informado que a Contratada será a responsável por realizar
eventuais instalações ao longo do contrato. Quantas instalações serão previstas ao
longo dos 12 meses de contrato? Quais tipos de equipamentos poderão ser
previstos para as instalações? Todo o material das instalações será fornecido pela
Contratante?

Favor confirmar o recebimento do mesmo.

Atenciosamente,
Fernanda Nascimento
Consultoria em Licitações.

qua, 11 de nov de 2020 15:19
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Para : Coordenadoria de Obras
<coordenadoriasos@tjgo.jus.br>

Boa tarde,

PROAD 202005000224840
Objeto: Assistência e manutenção na central de ar condicionado.

Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "Coordenadoria de Obras" <coordenadoriasos@tjgo.jus.br>
Para: "Elma Guimaraes" <eguimaraes@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 11 de novembro de 2020 13:39:26
Assunto: Re: Esclarecimentos 2 - PE 061/2020 - TJGO

Boa tarde Elma,

Por favor, me diz qual é o objeto do PE 061/2020, não consegui encontrar no Relatório
2020 no site do TJGO.

Obrigada,

Déborah Arantes
62 - 993273594

De: "Elma Guimaraes" <eguimaraes@tjgo.jus.br>
Para: "coordenadoriasos" <coordenadoriasos@tjgo.jus.br>, "Dalton Foltran"
<dfoltran@tjgo.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 10 de novembro de 2020 15:10:27
Assunto: Fwd: Esclarecimentos 2 - PE 061/2020 - TJGO

Boa tarde,

Favor responder o questionamento da empresa.

Att,
Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "Esclarecimentos de Editais" <esclarecimentos.deeditais@gmail.com>
Para: eguimaraes@tjgo.jus.br
Enviadas: Terça-feira, 10 de novembro de 2020 13:21:57
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De : Coordenadoria de Obras
<coordenadoriasos@tjgo.jus.br>

Assunto : Re: Esclarecimentos 2 - PE 061/2020 - TJGO

Para : Elma Guimaraes <eguimaraes@tjgo.jus.br>

Assunto: Esclarecimentos 2 - PE 061/2020 - TJGO

Prezados (as),

Referente ao processo de Pregão Eletrônico Nº 061/2020, encaminhamos os
esclarecimentos a seguir:

1. O dimensionamento da equipe será por conta da licitante? Existe uma equipe
mínima a ser fornecida?

2. Qual a frequência que o engenheiro mecânico deverá visitar o local de prestação
dos serviços?

3. Qual a frequência que o engenheiro químico deverá visitar o local de prestação dos
serviços?

4. Como se encontra a funcionalidade do sistema? Todos os equipamentos estão
operando integralmente?

5. Referente à análise do ar, qual a quantidade de pontos a ser analisada
semestralmente?

6. Quem será responsável pela limpeza interna dos dutos? Caso seja a Contratada,
quantos metros lineares deverão ser considerados para a limpeza anualmente?

7. Todos os materiais não mencionados nos itens 8.2.1, 8.2.2 e 8.2.3 serão de
fornecimento da Contratante. Correto nosso entendimento?

8. No item 3.1.5 é informado que a Contratada será a responsável por realizar
eventuais instalações ao longo do contrato. Quantas instalações serão previstas ao
longo dos 12 meses de contrato? Quais tipos de equipamentos poderão ser
previstos para as instalações? Todo o material das instalações será fornecido pela
Contratante?

Favor confirmar o recebimento do mesmo.

Atenciosamente,
Fernanda Nascimento
Consultoria em Licitações.

qua, 11 de nov de 2020 13:39

Boa tarde Elma,

Por favor, me diz qual é o objeto do PE 061/2020, não consegui encontrar no Relatório
2020 no site do TJGO.
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Obrigada,

Déborah Arantes
62 - 993273594

De: "Elma Guimaraes" <eguimaraes@tjgo.jus.br>
Para: "coordenadoriasos" <coordenadoriasos@tjgo.jus.br>, "Dalton Foltran"
<dfoltran@tjgo.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 10 de novembro de 2020 15:10:27
Assunto: Fwd: Esclarecimentos 2 - PE 061/2020 - TJGO

Boa tarde,

Favor responder o questionamento da empresa.

Att,
Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "Esclarecimentos de Editais" <esclarecimentos.deeditais@gmail.com>
Para: eguimaraes@tjgo.jus.br
Enviadas: Terça-feira, 10 de novembro de 2020 13:21:57
Assunto: Esclarecimentos 2 - PE 061/2020 - TJGO

Prezados (as),

Referente ao processo de Pregão Eletrônico Nº 061/2020, encaminhamos os
esclarecimentos a seguir:

1. O dimensionamento da equipe será por conta da licitante? Existe uma equipe
mínima a ser fornecida?

2. Qual a frequência que o engenheiro mecânico deverá visitar o local de prestação
dos serviços?

3. Qual a frequência que o engenheiro químico deverá visitar o local de prestação dos
serviços?

4. Como se encontra a funcionalidade do sistema? Todos os equipamentos estão
operando integralmente?

5. Referente à análise do ar, qual a quantidade de pontos a ser analisada
semestralmente?

6. Quem será responsável pela limpeza interna dos dutos? Caso seja a Contratada,
quantos metros lineares deverão ser considerados para a limpeza anualmente?

7. Todos os materiais não mencionados nos itens 8.2.1, 8.2.2 e 8.2.3 serão de
fornecimento da Contratante. Correto nosso entendimento?

8. No item 3.1.5 é informado que a Contratada será a responsável por realizar
eventuais instalações ao longo do contrato. Quantas instalações serão previstas ao
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De : Elma Guimaraes <eguimaraes@tjgo.jus.br>

Assunto : Fwd: Esclarecimentos 2 - PE 061/2020 - TJGO

Para : Coordenadoria de Obras
<coordenadoriasos@tjgo.jus.br>, Dalton Foltran
<dfoltran@tjgo.jus.br>

longo dos 12 meses de contrato? Quais tipos de equipamentos poderão ser
previstos para as instalações? Todo o material das instalações será fornecido pela
Contratante?

Favor confirmar o recebimento do mesmo.

Atenciosamente,
Fernanda Nascimento
Consultoria em Licitações.

ter, 10 de nov de 2020 15:10

Boa tarde,

Favor responder o questionamento da empresa.

Att,
Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "Esclarecimentos de Editais" <esclarecimentos.deeditais@gmail.com>
Para: eguimaraes@tjgo.jus.br
Enviadas: Terça-feira, 10 de novembro de 2020 13:21:57
Assunto: Esclarecimentos 2 - PE 061/2020 - TJGO

Prezados (as),

Referente ao processo de Pregão Eletrônico Nº 061/2020, encaminhamos os
esclarecimentos a seguir:

1. O dimensionamento da equipe será por conta da licitante? Existe uma equipe
mínima a ser fornecida?

2. Qual a frequência que o engenheiro mecânico deverá visitar o local de prestação
dos serviços?

3. Qual a frequência que o engenheiro químico deverá visitar o local de prestação dos
serviços?

4. Como se encontra a funcionalidade do sistema? Todos os equipamentos estão
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De : Esclarecimentos de Editais
<esclarecimentos.deeditais@gmail.com>

Assunto : Esclarecimentos 2 - PE 061/2020 - TJGO

Para : eguimaraes@tjgo.jus.br

operando integralmente?
5. Referente à análise do ar, qual a quantidade de pontos a ser analisada

semestralmente?
6. Quem será responsável pela limpeza interna dos dutos? Caso seja a Contratada,

quantos metros lineares deverão ser considerados para a limpeza anualmente?
7. Todos os materiais não mencionados nos itens 8.2.1, 8.2.2 e 8.2.3 serão de

fornecimento da Contratante. Correto nosso entendimento?
8. No item 3.1.5 é informado que a Contratada será a responsável por realizar

eventuais instalações ao longo do contrato. Quantas instalações serão previstas ao
longo dos 12 meses de contrato? Quais tipos de equipamentos poderão ser
previstos para as instalações? Todo o material das instalações será fornecido pela
Contratante?

Favor confirmar o recebimento do mesmo.

Atenciosamente,
Fernanda Nascimento
Consultoria em Licitações.

ter, 10 de nov de 2020 13:21

Prezados (as),

Referente ao processo de Pregão Eletrônico Nº 061/2020, encaminhamos os
esclarecimentos a seguir:

1. O dimensionamento da equipe será por conta da licitante? Existe uma equipe
mínima a ser fornecida?

2. Qual a frequência que o engenheiro mecânico deverá visitar o local de prestação
dos serviços?

3. Qual a frequência que o engenheiro químico deverá visitar o local de prestação dos
serviços?

4. Como se encontra a funcionalidade do sistema? Todos os equipamentos estão
operando integralmente?

5. Referente à análise do ar, qual a quantidade de pontos a ser analisada
semestralmente?

6. Quem será responsável pela limpeza interna dos dutos? Caso seja a Contratada,
quantos metros lineares deverão ser considerados para a limpeza anualmente?

7. Todos os materiais não mencionados nos itens 8.2.1, 8.2.2 e 8.2.3 serão de
fornecimento da Contratante. Correto nosso entendimento?
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8. No item 3.1.5 é informado que a Contratada será a responsável por realizar
eventuais instalações ao longo do contrato. Quantas instalações serão previstas ao
longo dos 12 meses de contrato? Quais tipos de equipamentos poderão ser
previstos para as instalações? Todo o material das instalações será fornecido pela
Contratante?

Favor confirmar o recebimento do mesmo.

Atenciosamente,
Fernanda Nascimento
Consultoria em Licitações.
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De : Elma Guimaraes <eguimaraes@tjgo.jus.br>

Assunto : Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO Nº
061/2020

Para : comercial fln <comercial.fln@ambientalis.com>

Zimbra eguimaraes@tjgo.jus.br

Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO Nº 061/2020

qua, 11 de nov de 2020 15:14

Boa tarde,

Seguem as respostas da área técnica.

Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "Thiago Pandim Barbosa Machado" <tpbmachado@tjgo.jus.br>
Para: "Dalton Foltran" <dfoltran@tjgo.jus.br>, "Elma Guimaraes"
<eguimaraes@tjgo.jus.br>
Cc: "Divisão de Manutenção Predial Capital" <dmpc@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 11 de novembro de 2020 13:33:11
Assunto: Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO Nº 061/2020

Prezados Senhor Dalton e Senhora Elma Guimarães,

    Bom dia. Em resposta ao e-mail anterior, informamos o seguinte:

    1 - A empresa solicitou esclarecimentos jurídicos. Entretanto, a manifestação que
compete a esta Divisão tem caráter estritamente técnico;
    2 - Tecnicamente, em relação ao questionamento da empresa, informamos que o Termo
de Referência referente ao Pregão n. 061/2020 foi elaborado com base em Termos de
Referência de contratações similares de outros órgãos públicos. Ele inclui, como pontua a
empresa, a possibilidade de subcontratação dos serviços especializados de tratamento de
água e análise microbiológica do ar. Isso foi feito em semelhança a outros editais, como,
por exemplo:

         a) FAPEMIG Edital 33/2016 - Em seu item "4 - SUBCONTRATACAO"

, é dito que
"Conforme o art. 72 da Lei 8666/93, a Contratada, na execução do contrato, sem prejuízo

das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar serviços especializados,

como limpeza de dutos de ar condicionado, tratamento químico da água gelada do

sistema, análise microbiológica e fisico-química da qualidade do ar, manutenção de

equipamentos específicos e outros serviços que, por sua especificidade, a Contratada não

possua condições de executar por si próprio";

b) TRT da 1a Região - Pregão 19/12 TRT/SOF 62/12/2012: em seu subitem 5.5, o
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Termo de Referência diz: "A Contratada poderá subcontratar empresa especializada

devidamente regularizada para a realização da limpeza e higienização de dutos,

tratamento químico de água gelada circulante e manutenção do sistema de automação,

desde que previamente autorizada pela Diretoria Geral de Coordenação Administrativa,

bem como dará garantia de 90 (noventa) dias referentes aos serviços executados e às

peças fornecidas, para efeito do término ou rescisão contratual".;

c) Senado Federal - Edital 51/2014: Em seu Anexo 04, Capítulo 3, item "3.3.
Serviço de tratamento químico e análise dos condensados e das águas dos sistemas de

climatização", 
o Termo de Referência diz: "Os serviços de tratamento químico das águas

geladas e de condensação deverão ser executados por equipe técnica especializada da

Contratada, ou por empresa subcontratada e aceita pela Fiscalização, sob orientação

direta de químico qualificado que deverá assinar todos os laudos e relatórios entregues ao

Senado Federal";
d) Ministério Público Federal - Procuradoria de Goiás - Pregão Eletrônico 12/2019:

em seu item "XII. ANÁLISE DE ÁGUA"

, o Termo de Referência diz: "a. Se a Contratada não
tiver capacitação técnica e operacional para realizar a análise química e microbiológica da

água circulante do sistema, deverá subcontratar empresa com essa especialidade para

realização dos procedimentos e emissão de relatório";

          Desse modo, vê-se que outros órgãos públicos fizeram contratações similares em
que os serviços especializados foram subcontratados.

Agradecemos a atenção.

Att,

--
Thiago Pandim Barbosa Machado
Engenheiro Mecânico
Divisão de Manutenção Predial da Capital
Departamento de Infraestrutura e Manutenção Predial
Diretoria de Obras
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Dalton Foltran" <dfoltran@tjgo.jus.br>
Para: "Divisão de Manutenção Predial Capital" <dmpc@tjgo.jus.br>, "Thiago Pandim
Barbosa Machado" <tpbmachado@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 11 de novembro de 2020 8:55:16
Assunto: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO Nº 061/2020

Favor responder com urgência.

Atenciosamente,

Dalton Foltran de Souza
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Engenheiro Eletricista - CREA 14.124/D-GO
Diretor do Departamento de Infraestrutura e Manutenção Predial
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Fone: (62) 3236-5650

De: "Elma Guimaraes" <eguimaraes@tjgo.jus.br>
Para: "Coordenadoria de Obras" <coordenadoriasos@tjgo.jus.br>, "Dalton Foltran"
<dfoltran@tjgo.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 9 de novembro de 2020 15:00:53
Assunto: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO Nº 061/2020

Boa tarde,

Favor responder o questionamento da empresa.

Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "Nicole Ambientalis" <comercial.fln@ambientalis.com>
Para: eguimaraes@tjgo.jus.br
Cc: "Josiane Ambientalis" <comercial@ambientalis.com>
Enviadas: Segunda-feira, 9 de novembro de 2020 11:37:34
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO Nº 061/2020

Sr. Pregoeiro, bom dia! 

Venho por meio deste e-mail solicitar esclarecimento referente ao Processo Administrativo de
nº202005000224840, com o objeto de “contratação de serviços continuados, sem

dedicação exclusiva, de assistência técnica e manutenção em caráter preventivo e

corretivo, operação de sistemas, instalação eventual, remanejamento e substituição com

fornecimento de peças selecionadas, insumos, ferramentas e mão de obra de sistema

central de ar-condicionado, aparelhos com sistema VRF, climatizadores evaporativos,

aparelhos do tipo Split, splitão e fancoletes (que são todos ligados a um único sistema de

automação central), incluindo análise microbiológica, química e física do ar ambiente, bem

como análise química e efetivo tratamento da água de resfriamento (inclusive com

fornecimento do produto necessário para tal), conforme condições, quantidades e

exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.”

Diante da abertura do presente edital, verificamos que houve uma solicitação de análise microbiológica,
química e sica do ar no Tribunal de Jus ça do Estado de Goiás, entretanto, iden ficamos que a contratação
dos serviços elencados no edital, será prestado por uma única empresa. Sendo assim, se faz necessário
pedir esclarecimento do ponto de vista jurídico, uma vez que, conforme a Resolução nº 09 da ANVISA de 16
de Janeiro de 2003, que regulamenta o serviço de análise da qualidade do ar clima zado, as análises
técnicas devem estar obrigatoriamente desvinculadas dos outros serviços que fazem
parte do objeto deste processo.
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Conforme mencionado no item 12.1.2. do Termo de Referência  “Os serviços de análise
microbiológica, química e física do ar ambiente, bem como a análise e tratamento químico

da água poderão ser subcontratados, visto se tratar de serviços especializados,

ressaltando que a empresas autorizadas para realizar esses serviços devem ser

cadastradas na Vigilância Sanitária.”
Ainda no Termo de Referência no item 12.3. “Em qualquer hipótese de subcontratação,

permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual,

cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem

como responder perante a contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.”

Vale ressaltar que conforme o úl mo parágrafo da Lei Resolução - RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003, as
análises laboratoriais e sua responsabilidade técnica devem obrigatoriamente estar
desvinculadas das atividades de limpeza, manutenção e comercialização de produtos
des nados ao sistema de clima zação.

Sendo assim, fica claro que os serviços de análise da qualidade do ar, não podem ser arrematados
pela mesma empresa, nem mesmo ser subcontratado ou terceirizado pela empresa contratada
responsável pelo serviço de manutenção, já que não podem haver vínculos e/ou quaisquer po de contato,
isto para que não existam conflitos de interesses, já que as análises laboratoriais estarão comprovando ou
não e eficiência e eficácia de todo o processo de manutenção e higienização do sistema de clima zação.

 O correto deveria ser a contratação dos serviços de análise da qualidade do ar por arrematante diferente da
empresa que arremataria os serviços de manutenção, limpeza, instalações, incluindo o fornecimento de
partes e peças, entre outros, podendo ser uma licitação a parte, ou desmembrar o processo em
grupos/lotes diferentes.

Caso comprovados os ditos acima, acreditamos que o serviço de análise da qualidade do ar, regularizado
pela Resolução nº09 da ANVISA, deva ser contratado de forma individualizada, já que possui legislação e
especificações próprias. Além de ser fiscalizado e regularizado pela Vigilância Sanitária por se tratar de
serviços de ensaios laboratoriais, que não condizem e que nem podem ser contratadas juntamente com os
serviços de manutenção de sistema de clima zação.

Importante destacar também o po de Responsabilidade Técnica para os serviços de análise da qualidade
do ar. De acordo com o parágrafo VIII da lei:

“VIII – RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Em relação aos procedimentos de amostragem, medições e análises laboratoriais, considera-se
como responsável técnico, o profissional que tem competência legal para exercer as a vidades descritas,
sendo profissional de nível superior com habilitação na área de química (Engenheiro químico, Químico e
Farmacêu co) e na área de biologia (Biólogo, Farmacêu co e Biomédico) em conformidade com a
regulamentação profissional vigente no país e comprovação de Responsabilidade Técnica - RT, expedida
pelo Órgão de Classe.”

A Análise da qualidade do ar é um diagnós co microbiológico e sico-químico do estabelecimento, de forma
a garan r a qualidade do ar respirado pelos ocupantes dos ambientes, iden ficando se toda a manutenção,
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estruturação e higienização do sistema de clima zação está cumprindo com o obje vo. Sendo assim, a
responsabilidade técnica para a análise da qualidade do ar, é diferente do que se refere o item 58.3
linha “a” do Edital, sendo responsáveis pela análise os profissionais da área de química e biologia.

Vale destacar que, contamos com a prá ca de 15 anos de mercado trabalhando com esses serviços, o que
assegura nossa certeza dos fatos elencados, para que haja garan a da qualidade nos serviços a serem
realizados de forma honesta e eficiente.

Dessa forma, solicitamos esclarecimentos juridicamente embasados que permitam a contratação de ambos
os serviços por um mesmo arrematante.

Estamos à disposição para orientar e esclarecer quaisquer dúvidas que se façam necessárias. 

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO DO E-MAIL. 

Atenciosamente,

Nicole Medina 
Dep. Administrativo

48 30283069 | 9 99132336

comercial.fln@ambientalis.com

www.ambientalis.com

Ambientalis - Análises de Ambientes
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