
De : Lorena da Costa Machado
<lcmachado@tjgo.jus.br>

Assunto : Fwd: Solicitação de esclarecimentos -
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2020

Para : Tatiana Rodrigues Ferreira
<trferreira@tjgo.jus.br>, rjayme
<rjayme@tjgo.jus.br>

Cc : Lillian Ferreira L. M. Couto
<lflmcouto@tjgo.jus.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Fwd: Solicitação de esclarecimentos - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2020

seg, 07 de dez de 2020 10:56
1 anexo

Sirvo-me do presente para apresentar as respostas aos
questionamentos realizados em relação ao Edital nº 79/2020.
 

1º QUESTIONAMENTO: Os serviços já são prestados por alguma empresa? Em caso
posi�vo, qual empresa prestadora dos serviços e taxa administra�va pra�cada?
Sim, atualmente este poder possui contrato firmado com a empresa
Ticket Serviços SA a taxa praticado é de -2,19 (desconto de 2,19%).

2º QUESTIONAMENTO: Esclarecimento: Em relação aos geradores quais são as
especificações dos mesmos (Capacidade, forma de abastecimento e forma de reposição)?
Segue, em anexo, a relação dos grupos geradores, com a previsão de
consumo mensal e anual de cada um. Em relação à forma de
abastecimento dos geradores, uma vez que se tratam de motores
estacionários, ela será realizada por meio de recipientes próprios do
Contratante que serão levados ao posto cadastrado e depois o conteúdo
será transferido para o tanque do grupo gerador pelo Contratante.
Por fim, resta salientar que para a elaboração da proposta pela licitante
interessada é preciso observar as informações constantes no item 6  do
Termo de Referência.

4º QUESTIONAMENTO: Item 87 do Edital 79/2020: "O pagamento será realizado no prazo
máximo de até 30 (trinta) dias consecu�vos, contados a par�r do recebimento da Nota



Fiscal, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente
indicados pela contratada".
Esclarecimento: Entendemos que o atesto da Nota Fiscal/Fatura estará incluso no prazo de
30 (trinta) dias para pagamento da mesma. Desta maneira estamos corretos no
entendimento?
O prazo de 30 (trinta) dias para pagamento inicia-se do recebimento da nota fiscal.
Conforme consta no item 12.2 do Termo de Referência, "considera-se ocorrido o
recebimento da nota fiscal no momento em que o Tribunal de Justiça
atestar a execução do objeto do contrato", ou seja, o prazo do ateste não está
incluso nos 30 (trinta) dias consecu�vos indicados no item 87 do Edital / item 12.1 do
Termo de Referência.

5º QUESTIONAMENTO: Subitem 5.2.1 do Termo de Referência. "A operação de
abastecimento com o uso do cartão do veículo, deverá ser realizada, exclusivamente, após
validação e uso do cartão pessoal do condutor, bem como, da respec�va senha";
Esclarecimento: Todos os cartões disponibilizados serão vinculados aos veículos das frota, e
a validação da transação será realizada através da matricula e senha pessoal do condutor.
Desta maneira atenderemos ao subitem 5.2.1?
Sim, a empresa entendeu da forma correta e desta maneira atenderá ao subitem 5.2.1.

6º QUESTIONAMENTO: Subitem 5.10.1.6 do Termo de Referência: "Permi�r a captura de
dados como iden�ficação do veículo, iden�ficação do gerador, data e hora do
abastecimento, iden�ficação do posto, do volume abastecido e do odômetro do veículo, de
forma automá�ca, sem intervenção humana";
Esclarecimento: No ato do abastecimento, o condutor da contratante irá transacionar o
cartão magné�co do veículo no POS da contratada instalado no estabelecimento
credenciado, a Iden�ficação do posto, data e hora do abastecimento serão iden�ficados
automa�camente, já o �po de combus�vel, quan�dade de litros, preço unitário por litro e
preço total em reais serão preenchidos pelo funcionário do estabelecimento credenciado,
o condutor informará o km atual do veículo e validará as informações preenchidas, por fim,
preencherá a matricula pessoal de iden�ficação e senha pessoal para aprovação do
abastecimento. Após a validação, será gerado o comprovante de abastecimento (uma via
será disponibilizada ao posto credenciado e outra via será disponibilizado ao condutor da
contratante). Desta maneira atenderemos ao subitem 5.10.1.6?
Sim, a empresa entendeu da forma correta e desta maneira atenderá ao subitem 5.10.1.6.

Lillian Ferreira Leal de Moraes Couto
Assessora de Padronização de Termos de Referência
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ITEM UNIDADE
ESTIMATIVA DE 

CONSUMO MENSAL 
(LITROS)

ESTIMATIVA DE 
CONSUMO ANUAL 

(LITROS)
1 ABADIÂNIA 60 720

2 ACREÚNA 60 720

3 ALEXÂNIA 60 720

4 ANÁPOLIS 60 720

5 APARECIDA DE GOIÂNIA 60 720

6 BURITI ALEGRE 60 720

7 CAMPOS BELOS 60 720

8 CARMO DO RIO VERDE 60 720

9 CATALÃO 60 720

10 CAVALCANTE 60 720

11 CERES 60 720

12 CIDADE DE GOIÁS 60 720

13 CIDADE OCIDENTAL 60 720

14 COCALZINHO DE GOIÁS 60 720

15 CRISTALINA 60 720

16 CROMÍNIA 60 720

17 EDÉIA 60 720

18 ESTRELA DO NORTE 60 720

19 FLORES DE GOIÁS 60 720

20 FORMOSA 60 720

21 GOIANÉSIA 60 720

22 GOIÂNIA 780 9360

23 GOIATUBA 60 720

24 IACIARA 60 720

25 IPAMERI 60 720

26 ITAPACI 60 720

27 ITAPURANGA 60 720

28 ITUMBIARA 60 720

29 JARAGUÁ 60 720

30 JATAÍ 60 720

31 LUZIÂNIA 60 720

32 MORRINHOS 60 720

33 NIQUELÂNDIA 60 720

34 NOVO GAMA 60 720

35 ORIZONA 60 720

36 PARAÚNA 60 720

37 PIRACANJUBA 60 720

38 PIRENÓPOLIS 60 720

39 PLANALTINA DE GOIÁS 60 720

40 POSSE 60 720

41 QUIRINÓPOLIS 60 720

PREVISÃO DE CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA GERADORES DE ENERGIA (GMG) NO 
EXERCICIO 2018



42 RIO VERDE 60 720

43 SANTA CRUZ DE GOIÁS 60 720

44 SANTA HELENA 60 720

45 SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO 60 720

46 SENADOR CANEDO 60 720

47 TRINDADE 60 720

48 TURVÂNIA 60 720

49 VALPARAÍSO 60 720

50 VIANÓPOLIS 60 720

3720,00 44640,00



De : Lorena da Costa Machado
<lcmachado@tjgo.jus.br>

Assunto : Re: ESCLARECIMENTO PREGÃO
ELETRÔNICO 79/2020

Para : rjayme <rjayme@tjgo.jus.br>, Tatiana
Rodrigues Ferreira <trferreira@tjgo.jus.br>

Cc : Lillian Ferreira L. M. Couto
<lflmcouto@tjgo.jus.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO 79/2020

sex, 04 de dez de 2020 15:30

Sirvo-me do presente para apresentar as respostas aos pedidos de
esclarecimentos, solicitados pela empresa Trivale Administração Ltda,
referentes ao Pregão Eletrônico 79/2020.

Esclarecimento 01:
Atualmente os serviços ora licitados são prestados por alguma empresa? se sim,
qual e qual taxa praticada?
Sim, atualmente este poder possui o contrato firmado com a empresa
Ticket Serviços SA e a atual taxa praticada é de -2,19 (desconto de
2,19%).

Esclarecimento 02:
Poderia nos informar a quantidade de veículos da frota?
A frota atual é composta por 403 (quatrocentos e três) veículos.

Att.

Lillian Ferreira Leal de Moraes Couto
Assessora de Padronização de Termos de Referência



De : Lilian Martins Lemes
<lilian.lemes@valecard.com.br>

Assunto : ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO
79/2020

Para : rjayme@tjgo.jus.br

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO 79/2020

qui, 03 de dez de 2020 18:02
1 anexo

Boa tarde,

Venho por meio deste, em nome da empresa Trivale Administração LTDA, inscrita
sob CNPJ 00.604.122/0001-97, sediada em Uberlândia/MG
solicitar esclarecimentos referente Pregão Eletrônico 79/2020

Esclarecimento 01:
Atualmente os serviços ora licitados são prestados por alguma empresa? se sim,
qual e qual taxa praticada?

Esclarecimento 02:
Poderia nos informar a quantidade de veículos da frota?

Obrigada

Att, 
Lilian Lemes 
Analista de Mercado Público
(34) 3293-2212

"Classificação da Informação: Normal / Não monitorada / Não crítica

A informação contida nesta mensagem de e-mail, incluindo quaisquer anexos, é confidencial e está reservada apenas à
pessoa ou entidade para a qual foi endereçada. Caso não seja o destinatário ou a pessoa responsável por encaminhar esta
mensagem ao destinatário, você está notificado que não deverá rever, retransmitir, imprimir, copiar, usar ou distribuir esta
mensagem de e-mail ou quaisquer anexos. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, contate o
remetente imediatamente e apague esta mensagem de seu computador ou de qualquer outro banco de dados. 



The information contained in this email message, including any attachment, is confidential and is intended only for the
person or entity to which it is addressed. If you are neither the intended recipient nor the employee or agent responsible
for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that you may not review, retransmit, convert
to hard copy, copy, use or distribute this email message or any attachments to it. If you have received this email in error,
please contact the sender immediately and delete this message from any computer or other data bank."
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De : Lorena da Costa Machado
<lcmachado@tjgo.jus.br>

Assunto : Re: Pedido de esclarecimento ref. ao PE n°
079/2020 - TJ GO

Para : Tatiana Rodrigues Ferreira
<trferreira@tjgo.jus.br>, rjayme
<rjayme@tjgo.jus.br>

Cc : Lillian Ferreira L. M. Couto
<lflmcouto@tjgo.jus.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: Pedido de esclarecimento ref. ao PE n° 079/2020 - TJ GO

sex, 04 de dez de 2020 17:18
1 anexo

Sirvo-me do presente para apresentar as respostas aos pedidos de
esclarecimentos, solicitados pela empresa Vólus Tecnologia e Gestão de
Benefícios Ltda, referentes ao Pregão Eletrônico 79/2020.

Pergunta 1: Os abastecimentos será preço de bomba do dia do abastecimento?
Sim

Pergunta 2: Considerando que a empresa é gerenciadora/intermediadora. O
desconto mencionado será sobre a Nota fiscal mensal? Ou será pelo posto no ato
do abastecimento?
O desconto será sobre a Nota Fiscal mensal.

Pergunta 3: O valor estimado com desconto de 4,029798%, deve ser a partir
deste? Se ofertarmos proposta com taxa de 0,00%, seremos desclassificados?
A empresa somente será classificada se apresentar proposta com taxa de
desconto igual ou superior a 4,029798%, conforme disposto no item 6.1 do
Termo de Referência (Anexo II do Edital 79/2020).

Att.
Lillian Ferreira Leal de Moraes Couto
Assessora de Padronização de Termos de Referência

De: "RIO VERDE, LICITAÇÕES" <licitacoes@volus.com>
Para: "licitacao" <licitacao@tjgo.jus.br>



Enviadas: Sexta-feira, 4 de dezembro de 2020 15:35:16
Assunto: Pedido de esclarecimento ref. ao PE n° 079/2020 - TJ GO

ILMO SENHOR PREGOEIRO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
GOIÁS
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N°079/2020
 
VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 03.817.702/0001-50, estabelecida na Rua
Rosulino Ferreira Guimarães, 839, Centro, cidade de Rio Verde-GO, por seu representante
legal infra-assinado, vem a presença de Vossa Senhoria apresentar PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO nos termos do edital, e termo de referência que adiante específica:
 
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
48. Para julgamento será adotado o critério do MENOR PREÇO (sendo
assim considerado o MAIOR DESCONTO sobre os valores da bomba), observadas
as especificações contidas neste Edital e anexos.
Pergunto: Os abastecimentos será preço de bomba do dia do abastecimento?
Pergunto: Considerando que a empresa é gerenciadora/intermediadora. O desconto
mencionado será sobre a Nota fiscal mensal?  Ou será pelo posto no ato do abastecimento?
Pergunto: O valor estimado com desconto de 4,029798%, deve ser a partir deste? Se
ofertarmos proposta com taxa de 0,00 %, seremos desclassificados?
6.1. Para fins de definição das estimativas do quadro abaixo, baseou-se no Estudo Técnico
Preliminar realizado e colacionado ao processo administrativo correlato, sendo que o valor
do combustível fixado teve como parâmetro a tabela oficial do Estado de Goiás;

 
Nestes Termos, Pede Deferimento.



Rio Verde/GO, 02 de dezembro  de 2020.
 

_________________________________________________
VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA

Francyelle Rezende
Analista de licitações


