
De : José Eduardo Stort Fernandes
<jesfernandes@tjgo.jus.br>

Assunto : Re: 02/02/2021 - QUESTIONAMENTO
PREGAO ELETRONICO 04/2021

Para : compras2@pacificdigital.com.br,
licitacao1@pacificdigital.com.br,
licitacao2@pacificdigital.com.br,
licitacao3@pacificdigital.com.br,
licitacao4@pacificdigital.com.br,
licitacao5@pacificdigital.com.br,
licitacao6@pacificdigital.com.br

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

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: 02/02/2021 - QUESTIONAMENTO PREGAO ELETRONICO 04/2021

qua, 27 de jan de 2021 18:11
2 anexos

Boa tarde! 

Segue a resposta referente ao esclarecimento solicitado.

Para os itens 3 e 4 é informado que “DEVE POSSUIR ARMAZENAGEM EM CARTÃO
MICRO-SD DE ATÉ 128GB” , nesse caso as câmeras dos itens 3 e 4 devem possuir
capacidade para colocação de um cartão SD de 128gb ou devem vir
acompanhados de um cartão de 128gb ou outra capacidade?
Resposta: As câmeras devem possuir capacidade para colocação de um cartão
SD de, no mínimo, 128Gb. 

Atenciosamente,

De: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Para: "Luiz Claudio Dias Ferreira" <lcdferreira@tjgo.jus.br>, "José Eduardo Stort
Fernandes" <jesfernandes@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 27 de janeiro de 2021 16:24:50



Assunto: Fwd: 02/02/2021 - QUESTIONAMENTO PREGAO ELETRONICO
04/2021

Boa tarde!

Solicito a gentiliza de responder aos questionamentos no prazo máximo de 24
horas, de forma direta para a empresa, com cópia para este Pregoeiro.

Atenciosamente,

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

De: "Compras - Pacific Digital \"Líder em Tecnologia IP.\""
<compras1@pacificdigital.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Cc: compras2@pacificdigital.com.br, licitacao1@pacificdigital.com.br,
licitacao2@pacificdigital.com.br, licitacao3@pacificdigital.com.br,
licitacao4@pacificdigital.com.br, licitacao5@pacificdigital.com.br,
licitacao6@pacificdigital.com.br
Enviadas: Quarta-feira, 27 de janeiro de 2021 14:52:26
Assunto: 02/02/2021 - QUESTIONAMENTO PREGAO ELETRONICO 04/2021

À Comissão do Pregao Eletronico 04/2021 de 02/02/2021

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

 

Boa tarde,

 

Com relação ao edital acima seguem abaixo questionamentos :

 

1. Para os itens 3 e 4 é informado que “DEVE POSSUIR ARMAZENAGEM EM
CARTÃO MICRO-SD DE ATÉ 128GB” , nesse caso as cameras dos itens 3 e 4



devem possuir capacidade para colocação de um cartão SD de 128gb ou
devem vir acompanhados de um cartão de 128gb ou outra capacidade?

 

Obrigado

 

Atenciosamente

 

Dep. Compras
 
compras1@pacificdigital
.com.br

Office: +55 (11)  3311-7928

www.pacificdigital.com.br
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De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: Ref.: Questionamento/Esclarecimentos

Pregão Eletrônico- Edital de Licitação nº
4/2021 - Processo nº 20200900023977 DATA
DA DISPUTA: 03/02/2021.

Para : WORLD CAM BRASIL - "Unindo Tecnologia e
Segurança"
<worldcambrasil@worldcambrasil.com.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: Ref.: Questionamento/Esclarecimentos Pregão Eletrônico- Edital de
Licitação nº 4/2021 - Processo nº 20200900023977 DATA DA DISPUTA:
03/02/2021.

qui, 28 de jan de 2021 15:41
1 anexo

Boa tarde!

Em resposta ao questionamento informo que as propostas deverão ser
apresentadas levando-se em consideração o valor unitário, que é o valor correto
constante da média de preços quando da pesquisa, mesmo que a totalização do
item seja superior ao valor total estimado para o mesmo.

Atenciosamente,

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

De: "WORLD CAM BRASIL - \"Unindo Tecnologia e Segurança\""
<worldcambrasil@worldcambrasil.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Cc: worldcambrasil@worldcambrasil.com.br, licitacao2@worldcambrasil.com.br,
licitacao3@worldcambrasil.com.br, "Comissão de Licitação, TJGO"
<licitacao@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021 8:34:49
Assunto: Ref.:  Questionamento/Esclarecimentos Pregão Eletrônico- Edital de
Licitação  nº 4/2021 - Processo nº 20200900023977  DATA DA DISPUTA:
03/02/2021.  



Prezado Pregoeiro Sr Rogério Jayme, Boa tarde.
 
Ref.:  Questionamento/Esclarecimentos Pregão Eletrônico- Edital de
Licitação  nº 4/2021 - Processo nº 20200900023977  DATA DA
DISPUTA: 03/02/2021. 
 
Em relação ao Anexo I – Planilha Estimativa de Custos , em conferência aos
valores atribuídos como estimativa para cada item , notamos que:
Para o item  -  2 ( 786 UNID CÂMERA TIPO I – DOME USO INTERNO R$ 3.177,89 R$
2.470.126,23 )  , na multiplicação o valor total correto seria de R$ 2.497.821,54   # de R$ 27.695,31   “a
menor”
Para o item  -  7( 249 UNID CÂMERA TIPO I – DOME USO INTERNO R$ 3.177,89 R$ 818.989.92),
na multiplicação o valor total correto seria de R$ 791.294,61 # de R$ 27.695,31 “a maior”
 
Pergunta 2: Na disputa , será conduzido menor preço por item , como será feito esta
retificação(correção). Caso a disputa seja pelo valor unitário do item , não sofrerá alteração da proposta
, mas se a disputa for pelo valor global do item, teria que ser feito uma retificação. Está correto meu
entendimento ???
 
Resposta:
 
 
 
Ficamos no aguarde ,
 
Atenciosamente,
 
RUDNEI LOURENÇO
Representante Legal
 

Dep. Licitação
licitacao2@worldcambrasil.com.br
Office: +55 (48)  4042-1773

www.worldcambrasil.com.br
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De : José Eduardo Stort Fernandes <jesfernandes@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: Esclarecimento edital 04/2021

Para : rogerio alonso <rogerio.alonso@enw.com.br>
Cc : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>, Luiz Claudio Dias Ferreira

<lcdferreira@tjgo.jus.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: Esclarecimento edital 04/2021

qua, 27 de jan de 2021 18:14
2 anexos

Boa tarde! 

Segue a resposta referente ao esclarecimento solicitado.

Entendemos que a presente Ata de Registro de Preço contempla o fornecimento de equipamentos, já a instalação
desses materiais não faz parte dessa ATA. Nosso entendimento está correto?
Resposta: O entendimento está correto. A instalação não faz parte da ATA. 

Atenciosamente,

De: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Para: "Luiz Claudio Dias Ferreira" <lcdferreira@tjgo.jus.br>, "José Eduardo Stort Fernandes"
<jesfernandes@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 27 de janeiro de 2021 16:27:21
Assunto: Fwd: Esclarecimento edital 04/2021

Boa tarde!

Solicito a gentiliza de responder aos questionamentos no prazo máximo de 24 horas, de forma direta para a
empresa, com cópia para este Pregoeiro.

Atenciosamente,

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

De: "Rogerio da Silva Alonso | Licitações" <rogerio.alonso@enw.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Cc: "Edson Jeronimo Pires | Diretor de Projetos e Produtos" <edson.pires@enw.com.br>, "Elizângela Maria da Silva
| Licitações" <elizangela.silva@enw.com.br>
Enviadas: Quarta-feira, 27 de janeiro de 2021 10:42:19
Assunto: Esclarecimento edital 04/2021

Caros

 



Bom dia

 

Gostaria de efetuar alguns esclarecimentos referente ao edital 04/2021 Registro de Preço para equipamentos de
CFTV

 

 

Questionamento 1

Entendemos que a presente Ata de Registro de Preço contempla o fornecimento de equipamentos, já a instalação
desses materiais não faz parte dessa ATA

Nosso entendimento está correto?

 

Questionamento 2

Na planilha orçamentaria consta os valores estimados

Entendemos que não podemos apresentar proposta com valores maiores que o estimado, porem em um dos itens o
valor unitário e o total não estão corretos

Veja

 

ITENS AMPLA DISPUTA

CÂMERA TIPO I – DOME USO INTERNO – Quantidade - 786

Valor Unitário                     Valor Total

R$ 3.177,89                  R$ 2.470.126,23

Porem se multiplicarmos o valor unitário pela quantidade o valor total fica em R$ 2.497.821,54

 

RESERVA COTA DE ATÉ 25% PARA MEs e EPP

CÂMERA TIPO I – DOME USO INTERNO Quantidade - 249

Valor Unitário                     Valor Total

R$ 3.177,89                R$ 818.989.92

Porem se multiplicarmos o valor unitário pela quantidade o valor total fica em R$ 791.294,61

 

Note que se multiplicarmos o valor unitário desse equipamento pelo total previsto, ou seja 1035 unidades, o valor
previsto fica correto - R$ 3.289.116,15

Porem como o julgamento será por item e não pelo valor global, podemos considerar como valor máximo o preço
unitário?

 

Nosso entendimento está correto?

 

 



Rogerio Alonso

rogerio.alonso@enw.com.br

São Paulo SP | Rua Carlos Villalva, 1- 6º and.  cj. 64 | CEP 04307 000 | Tel: (11) 3467-3360 Ramal 107

Manaus AM | Av. Ephigênio Salles, 711 | Aleixo | CEP 69060 020  | Tel: (92) 3131-3388

A informação contida nesta mensagem, incluindo quaisquer anexos, é confidencial e está reservada a EYESNWHERE Sistemas Inteligentes de Imagens bem como ao seu destinatário. Caso
você não o seja, fica por meio desta, notificado que não deverá retransmitir, imprimir, copiar, usar ou distribuir este conteúdo ou quaisquer anexos nele inclusos. Se recebeu este e-mail por
engano, por favor, contate o remetente imediatamente e apague esta mensagem. Qualquer uso não autorizado, disseminação total ou parcial da mesma estão expressamente proibidos.

EYESNWHERE Sistemas Inteligentes de Imagens
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De : José Eduardo Stort Fernandes
<jesfernandes@tjgo.jus.br>

Assunto : Re: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
GOIÁS/GO - PE 004/2021 -
Questionamentos Teltex

Para : alexandre boaro
<alexandre.boaro@teltex.com.br>

Cc : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>, Luiz
Claudio Dias Ferreira
<lcdferreira@tjgo.jus.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS/GO - PE 004/2021 -
Questionamentos Teltex

qua, 27 de jan de 2021 18:21
1 anexo

Boa tarde! 

Segue resposta ao esclarecimento. 

De acordo com o item 1 OBJETO do EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 004/2021,
entendemos tratar-se somente de fornecimento de equipamentos (Gravadores,
Câmeras e HDs), sem a necessidade de ofertar licenças de VMS, materiais de
infraestrutura, cabos e serviços de implantação e manutenção. Está correto nosso
entendimento?
Resposta: O objeto do Edital é o fornecimento de equipamentos (gravadores,
câmeras e HDs), conforme especificações, e aptos à instalação e funcionamento
imediato. Caso seja necessária, dependendo do fabricante, as licenças deverão
ser fornecidas. Logo, o fornecimento ou não de licenças depende do fabricante. 

Atenciosamente,

De: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Para: "Luiz Claudio Dias Ferreira" <lcdferreira@tjgo.jus.br>, "José Eduardo Stort



Fernandes" <jesfernandes@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 27 de janeiro de 2021 17:29:17
Assunto: Fwd: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS/GO - PE
004/2021 - Questionamentos Teltex

Boa tarde!

Solicito a gentiliza de responder aos questionamentos no prazo máximo de 24
horas, de forma direta para a empresa, com cópia para este Pregoeiro.

Atenciosamente,

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

De: "Alexandre Boaro" <alexandre.boaro@teltex.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Cc: "Jurídico" <juridico@teltex.com.br>
Enviadas: Quarta-feira, 27 de janeiro de 2021 16:39:34
Assunto: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS/GO - PE 004/2021 -
Questionamentos Teltex

Prezados,

 

A empresa TELTEX TECNOLOGIA S/A, inscrita no CNPJ nº 73.442.360/0003-
89, sediada na Rodovia Governador Mario Covas, S/N. km 279 – sala 79 – Tims –
Serra/ES., CEP 29161-382, em atendimento às disposições do Edital de Pregão
Eletrônico nº 004/2021, VEM APRESENTAR seu pedido de esclarecimento:

 

1. De acordo com o item 1 OBJETO do EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 004/2021,
entendemos tratar-se somente de fornecimento de equipamentos
(Gravadores, Câmeras e HDs), sem a necessidade de ofertar licenças de
VMS, materiais de infraestrutura, cabos e serviços de implantação e
manutenção. Está correto nosso entendimento?

 

Obrigado,



Alexandre J. Boaro

Engenharia de Pré-vendas

Cel./Whatsapp - 11 96194-6795

Alexandre.boaro@teltex.com.br

www.teltex.com.br
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De : José Eduardo Stort Fernandes
<jesfernandes@tjgo.jus.br>

Assunto : Re: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
GOIÁS/GO - PE 004/2021 - Questionamentos
Teltex

Para : Dalton Foltran <dfoltran@tjgo.jus.br>
Cc : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>, Luiz

Claudio Dias Ferreira
<lcdferreira@tjgo.jus.br>, alexandre boaro
<alexandre.boaro@teltex.com.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS/GO - PE 004/2021 -
Questionamentos Teltex

qui, 28 de jan de 2021 15:19
1 anexo

Boa tarde! 

Segue resposta ao esclarecimento. 

De acordo com o item 1 OBJETO do EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 004/2021,
entendemos tratar-se somente de fornecimento de equipamentos (Gravadores,
Câmeras e HDs), sem a necessidade de ofertar licenças de VMS, materiais de
infraestrutura, cabos e serviços de implantação e manutenção. Está correto nosso
entendimento?
Resposta: O objeto do Edital é o fornecimento de equipamentos (gravadores,
câmeras e HDs), conforme especificações, e aptos à instalação e funcionamento
imediato. Caso seja necessária, dependendo do fabricante, as licenças deverão ser
fornecidas. Logo, o fornecimento ou não de licenças depende do fabricante, desde
que as especificações sejam atendidas. Infraestrutura não está incluída no escopo
da contratação. 

Atenciosamente,



De: "Dalton Foltran" <dfoltran@tjgo.jus.br>
Para: "José Eduardo Stort Fernandes" <jesfernandes@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021 15:14:55
Assunto: Fwd: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS/GO - PE
004/2021 - Questionamentos Teltex

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: "lcdferreira" <lcdferreira@tjgo.jus.br>
Para: "Dalton Foltran" <dfoltran@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021 15:12:28
Assunto: Fwd: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS/GO - PE
004/2021 - Questionamentos Teltex

 Luiz Claudio Dias Ferreira
       

Contato: 3236-3400/99137-0245

De: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Para: "Luiz Claudio Dias Ferreira" <lcdferreira@tjgo.jus.br>, "José Eduardo Stort
Fernandes" <jesfernandes@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 27 de janeiro de 2021 23:29:17
Assunto: Fwd: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS/GO - PE
004/2021 - Questionamentos Teltex

Boa tarde!

Solicito a gentiliza de responder aos questionamentos no prazo máximo de 24
horas, de forma direta para a empresa, com cópia para este Pregoeiro.



Atenciosamente,

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

De: "Alexandre Boaro" <alexandre.boaro@teltex.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Cc: "Jurídico" <juridico@teltex.com.br>
Enviadas: Quarta-feira, 27 de janeiro de 2021 16:39:34
Assunto: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS/GO - PE 004/2021 -
Questionamentos Teltex

Prezados,

 

A empresa TELTEX TECNOLOGIA S/A, inscrita no CNPJ nº 73.442.360/0003-
89, sediada na Rodovia Governador Mario Covas, S/N. km 279 – sala 79 – Tims –
Serra/ES., CEP 29161-382, em atendimento às disposições do Edital de Pregão
Eletrônico nº 004/2021, VEM APRESENTAR seu pedido de esclarecimento:

 

1. De acordo com o item 1 OBJETO do EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 004/2021,
entendemos tratar-se somente de fornecimento de equipamentos
(Gravadores, Câmeras e HDs), sem a necessidade de ofertar licenças de
VMS, materiais de infraestrutura, cabos e serviços de implantação e
manutenção. Está correto nosso entendimento?

 

Obrigado,

Alexandre J. Boaro

Engenharia de Pré-vendas

Cel./Whatsapp - 11 96194-6795

Alexandre.boaro@teltex.com.br

www.teltex.com.br
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De : José Eduardo Stort Fernandes
<jesfernandes@tjgo.jus.br>

Assunto : Re: Esclarecimento PE 04/2021 (OP-8301)
Para : edital@vixbot.com.br

Cc : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>, Luiz
Claudio Dias Ferreira
<lcdferreira@tjgo.jus.br>, Dalton Foltran
<dfoltran@tjgo.jus.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: Esclarecimento PE 04/2021 (OP-8301)

qui, 28 de jan de 2021 15:58
3 anexos

Boa tarde! 

Segue resposta ao esclarecimento. 

No que tange à garantia dos equipamentos, o edital dispõe: “DO PRAZO DE
GARANTIA TÉCNICA 104. Encontra-se definido no item 2 do Anexo I do Termo de
Referência, devendo ser observado integralmente.” No entanto, nenhuma
informação acerca da garantia foi inserida no referido item do TR. Tendo em vista
que trata-se de serviço que impacta no preço, qual prazo e modalidade de garantia
deverá ser ofertada para os equipamentos?
Resposta: A garantia mínima dos bens será de 12 (doze) meses, observadas as
condições estabelecidas por fabricantes nas situações em que a garantia ofertada
seja maior. 

Atenciosamente,

De: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Para: "Luiz Claudio Dias Ferreira" <lcdferreira@tjgo.jus.br>, "José Eduardo Stort
Fernandes" <jesfernandes@tjgo.jus.br>



Enviadas: Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021 15:44:05
Assunto: Fwd: Esclarecimento PE 04/2021 (OP-8301)

Boa tarde!

Favor responder, no prazo máximo de 24 horas, aos questionamentos pertinentes
à área técnica, de forma direta à empresa, com cópia para este Pregoeiro.

Atenciosamente,

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

De: "Vixbot_Edital" <edital@vixbot.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021 11:12:33
Assunto: Esclarecimento PE 04/2021 (OP-8301)



Ao
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
 
Ref.: Edital 04/2021
 

A VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob n°
21.997.155/0001-14, vem tempestiva e mui respeitosamente à presença de Vossa
Senhoria, com fulcro nas disposições pertinentes do Edital em epígrafe, após
análise do edital, com o intuito de agilizar as  contratações deste órgão, posto que
as informações são pertinentes e capazes de inviabilizar o certame, vem expor e
solicitar o que segue:

1.       O edital informa que: “ 31. É de caráter obrigatório a apresentação
de toda a documentação bem como da proposta com a descrição
completa do objeto ofertado, modelo e marca e o preço quando d a
apresentação da proposta. Todos os documentos deverão ser
originais, assinados e encaminhados em extensão pdf.”

a. O licitante poderá se identificar quando do envio da proposta
inicial em anexo no sistema eletrônico?

b. Os documentos de habilitação deverão ser anexados previamente
no sistema ou somente após a fase de lances?

2.    No que tange à garantia dos equipamentos, o edital dispõe: “DO
PRAZO DE GARANTIA TÉCNICA 104. Encontra-se definido no item 2 do
Anexo I do Termo de Referência, devendo ser observado integralmente.”
No entanto, nenhuma informação acerca da garantia foi inserida no referido
item do TR.
Tendo em vista que trata-se de serviço que impacta no preço, qual
prazo e modalidade de garantia deverá ser ofertada para os
equipamentos?

 
 
Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para qualquer dúvida.
Ficamos no aguardo de seu pronunciamento.
Atenciosamente,
 
Joseane Raposo.
 
 

 
Departamento de Governo
E-mail: edital@vixbot.com.br
Tel (+55) 61 – 3968.9990
www.vixbot.com.br 
 

mailto:edital@vixbot.com.br
http://www.vixbot.com.br/


  Imprima com responsabilidade, preserve o meio  ambiente !!!
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De : José Eduardo Stort Fernandes
<jesfernandes@tjgo.jus.br>

Assunto : Re: RES: Esclarecimento PE 04/2021 (OP-
8301)

Para : edital <edital@vixbot.com.br>
Cc : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>, Luiz

Claudio Dias Ferreira
<lcdferreira@tjgo.jus.br>, Dalton Foltran
<dfoltran@tjgo.jus.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: RES: Esclarecimento PE 04/2021 (OP-8301)

qui, 28 de jan de 2021 17:42
5 anexos

Entendo que esse esclarecimento deva ser feito junto à Assessoria de Elaboração
de Editais, pois não se trata questionamento de ordem técnica.

Atenciosamente,

De: "edital" <edital@vixbot.com.br>
Para: "José Eduardo Stort Fernandes" <jesfernandes@tjgo.jus.br>
Cc: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>, "Luiz Claudio Dias Ferreira"
<lcdferreira@tjgo.jus.br>, "Dalton Foltran" <dfoltran@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021 17:33:06
Assunto: RES: Esclarecimento PE 04/2021 (OP-8301)



Agradeço o esclarecimento.
No entanto, o primeiro não foi respondido:
1.       O edital informa que: “ 31. É de caráter obrigatório a apresentação

de toda a documentação bem como da proposta com a descrição
completa do objeto ofertado, modelo e marca e o preço quando d a
apresentação da proposta. Todos os documentos deverão ser
originais, assinados e encaminhados em extensão pdf.”
a.     O licitante poderá se identificar quando do envio da proposta

inicial em anexo no sistema eletrônico?
b.     Os documentos de habilitação deverão ser anexados previamente

no sistema ou somente após a fase de lances?
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De: José Eduardo Stort Fernandes <jesfernandes@tjgo.jus.br> 
 Enviada em: quinta-feira, 28 de janeiro de 2021 15:58

 Para: edital@vixbot.com.br
 Cc: Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>; Luiz Claudio Dias Ferreira

<lcdferreira@tjgo.jus.br>; Dalton Foltran <dfoltran@tjgo.jus.br>
 Assunto: Re: Esclarecimento PE 04/2021 (OP-8301)

 
Boa tarde!
 
Segue resposta ao esclarecimento.
 
No que tange à garantia dos equipamentos, o edital dispõe: “DO PRAZO DE
GARANTIA TÉCNICA 104. Encontra-se definido no item 2 do Anexo I do Termo de
Referência, devendo ser observado integralmente.” No entanto, nenhuma
informação acerca da garantia foi inserida no referido item do TR. Tendo em vista
que trata-se de serviço que impacta no preço, qual prazo e modalidade de garantia
deverá ser ofertada para os equipamentos?
Resposta: A garantia mínima dos bens será de 12 (doze) meses, observadas as
condições estabelecidas por fabricantes nas situações em que a garantia ofertada
seja maior. 
 
Atenciosamente,
 

mailto:edital@vixbot.com.br
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De: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
 Para: "Luiz Claudio Dias Ferreira" <lcdferreira@tjgo.jus.br>, "José Eduardo Stort

Fernandes" <jesfernandes@tjgo.jus.br>
 Enviadas: Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021 15:44:05

 Assunto: Fwd: Esclarecimento PE 04/2021 (OP-8301)
 
Boa tarde!
 
Favor responder, no prazo máximo de 24 horas, aos questionamentos pertinentes
à área técnica, de forma direta à empresa, com cópia para este Pregoeiro.
 
Atenciosamente,
 

Rogério Jayme
 Presidente da CPL e Pregoeiro

 Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 

De: "Vixbot_Edital" <edital@vixbot.com.br>
 Para: rjayme@tjgo.jus.br

 Enviadas: Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021 11:12:33
 Assunto: Esclarecimento PE 04/2021 (OP-8301)

 
Ao
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
 
Ref.: Edital 04/2021
 

A VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob n°
21.997.155/0001-14, vem tempestiva e mui respeitosamente à presença de Vossa
Senhoria, com fulcro nas disposições pertinentes do Edital em epígrafe, após
análise do edital, com o intuito de agilizar as  contratações deste órgão, posto que
as informações são pertinentes e capazes de inviabilizar o certame, vem expor e
solicitar o que segue:

1.       O edital informa que: “ 31. É de caráter obrigatório a apresentação
de toda a documentação bem como da proposta com a descrição

mailto:rjayme@tjgo.jus.br
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completa do objeto ofertado, modelo e marca e o preço quando d a
apresentação da proposta. Todos os documentos deverão ser
originais, assinados e encaminhados em extensão pdf.”

a. O licitante poderá se identificar quando do envio da proposta inicial
em anexo no sistema eletrônico?

b.     Os documentos de habilitação deverão ser anexados previamente
no sistema ou somente após a fase de lances?

2.    No que tange à garantia dos equipamentos, o edital dispõe: “DO
PRAZO DE GARANTIA TÉCNICA 104. Encontra-se definido no item 2 do
Anexo I do Termo de Referência, devendo ser observado integralmente.”
No entanto, nenhuma informação acerca da garantia foi inserida no referido
item do TR.
Tendo em vista que trata-se de serviço que impacta no preço, qual
prazo e modalidade de garantia deverá ser ofertada para os
equipamentos?

 
 
Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para qualquer dúvida.
Ficamos no aguardo de seu pronunciamento.
Atenciosamente,
 
Joseane Raposo.
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De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: Questionamento/Esclarecimentos Pregão

Eletrônico- Edital de Licitação nº 4/2021 -
Processo nº 20200900023977 DATA DA
DISPUTA: 03/02/2021.

Para : WORLD CAM BRASIL, "Unindo Tecnologia e
Segurança
<worldcambrasil@worldcambrasil.com.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: Questionamento/Esclarecimentos Pregão Eletrônico- Edital de Licitação
nº 4/2021 - Processo nº 20200900023977 DATA DA DISPUTA: 03/02/2021.

sex, 29 de jan de 2021 17:12
1 anexo

Boa tarde!

Sim, poderão utilizar qualquer outro modelo desde que com o mesmo conteúdo.

Atenciosamente,

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

De: "WORLD CAM BRASIL, \"Unindo Tecnologia e Segurança"
<worldcambrasil@worldcambrasil.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Cc: "Comissão de Licitação, TJGO" <licitacao@tjgo.jus.br>, "WORLD CAM
BRASIL, \"Unindo Tecnologia e Segurança"
<worldcambrasil@worldcambrasil.com.br>, licitacao2@worldcambrasil.com.br,
licitacao3@worldcambrasil.com.br
Enviadas: Quarta-feira, 27 de janeiro de 2021 14:39:15
Assunto: Questionamento/Esclarecimentos Pregão Eletrônico- Edital de
Licitação  nº 4/2021 - Processo nº 20200900023977  DATA DA DISPUTA:
03/02/2021.  



Prezado Pregoeiro Sr Rogério Jayme, Boa tarde.
 
Ref.:  Questionamento/Esclarecimentos Pregão Eletrônico- Edital de
Licitação  nº 4/2021 - Processo nº 20200900023977  DATA DA
DISPUTA: 03/02/2021. 
 
Documentos Obrigatórios para habilitação
 
Em relação tópico 55, subitem 55.5 declarações letras a), b), e) e f) não
fora colocado o conteúdo da Declarações para as mesmas  conforme
 feitas para letras c): “Declaramos para fins de licitação junto ao Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás e sob as penas da lei, não ter em nosso quadro de
empregados qualquer trabalhador menor de 16 (dezesseis) anos de idade, exceto
maiores de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. Declaramos ainda que
nenhum trabalhador menor de 18 (dezoito) anos exerce trabalho noturno, perigoso
ou insalubre em nossa empresa.”; e  a letra d) : “Declaramos para fins de licitação
junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e sob as penas da lei, ter
conhecimento da vedação da manutenção, aditamento ou prorrogação de
contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar
empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos
de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados a esse Tribunal.”
 
Pergunta:
 
Desta forma, em relação as letras a) , b) , e) e f), que  não foi colocado  os
devidos conteúdos para estas declarações,   podemos consultar modelos de
declarações contendo o conteúdo para suprir a necessidade faltante não
mencionada em edital, ou aguardamos uma correção ratificando-as com a sua
devida correção.  
 
Ficamos no aguarde .
 
Atenciosamente,
 
Maria Inês
Representante Legal
 

Dep. Licitação
licitacao2@worldcambrasil.com.br
Office: +55 (48)  4042-1773

www.worldcambrasil.com.br
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De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: RES: Esclarecimento edital 04/2021

Para : Rogerio da Silva Alonso | Licitações <rogerio.alonso@enw.com.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: RES: Esclarecimento edital 04/2021

sex, 29 de jan de 2021 16:56
2 anexos

Boa tarde!

Fazer a proposta levando em consideração o valor unitário.

Atenciosamente,

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

De: "Rogerio da Silva Alonso | Licitações" <rogerio.alonso@enw.com.br>
Para: "José Eduardo Stort Fernandes" <jesfernandes@tjgo.jus.br>
Cc: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>, "Luiz Claudio Dias Ferreira" <lcdferreira@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021 9:26:37
Assunto: RES: Esclarecimento edital 04/2021



Caros
 
Bom dia
 
Obrigado pelo esclarecimento.
Em relação aos valores mencionados no ques�onamento 2, qual seria o entendimento?
 
 
 
 

 
Rogerio Alonso
rogerio.alonso@enw.com.br
São Paulo SP | Rua Carlos Villalva, 1- 6º and.  cj. 64 | CEP 04307 000 | Tel: (11) 3467-3360 Ramal 107
Manaus AM | Av. Ephigênio Salles, 711 | Aleixo | CEP 69060 020  | Tel: (92) 3131-3388

A informação contida nesta mensagem, incluindo quaisquer anexos, é confidencial e está reservada a EYESNWHERE Sistemas Inteligentes de Imagens bem como ao seu destinatário. Caso
você não o seja, fica por meio desta, notificado que não deverá retransmitir, imprimir, copiar, usar ou distribuir este conteúdo ou quaisquer anexos nele inclusos. Se recebeu este e-mail por
engano, por favor, contate o remetente imediatamente e apague esta mensagem. Qualquer uso não autorizado, disseminação total ou parcial da mesma estão expressamente proibidos.

EYESNWHERE Sistemas Inteligentes de Imagens
 
 
De: José Eduardo Stort Fernandes <jesfernandes@tjgo.jus.br> 

 Enviada em: quarta-feira, 27 de janeiro de 2021 18:15
 Para: Rogerio da Silva Alonso | Licitações <rogerio.alonso@enw.com.br>

 Cc: Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>; Luiz Claudio Dias Ferreira <lcdferreira@tjgo.jus.br>
 Assunto: Re: Esclarecimento edital 04/2021

 
Boa tarde!
 
Segue a resposta referente ao esclarecimento solicitado.
 
Entendemos que a presente Ata de Registro de Preço contempla o fornecimento de equipamentos, já a instalação
desses materiais não faz parte dessa ATA. Nosso entendimento está correto?
Resposta: O entendimento está correto. A instalação não faz parte da ATA. 

 
 
Atenciosamente,
 

 

De: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
 Para: "Luiz Claudio Dias Ferreira" <lcdferreira@tjgo.jus.br>, "José Eduardo Stort Fernandes"

<jesfernandes@tjgo.jus.br>
 Enviadas: Quarta-feira, 27 de janeiro de 2021 16:27:21

 Assunto: Fwd: Esclarecimento edital 04/2021
 
 
Boa tarde!
 
Solicito a gentiliza de responder aos questionamentos no prazo máximo de 24 horas, de forma direta para a
empresa, com cópia para este Pregoeiro.
 
Atenciosamente,
 
 
Rogério Jayme

 Presidente da CPL e Pregoeiro
 Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
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De: "Rogerio da Silva Alonso | Licitações" <rogerio.alonso@enw.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Cc: "Edson Jeronimo Pires | Diretor de Projetos e Produtos" <edson.pires@enw.com.br>, "Elizângela Maria da Silva
| Licitações" <elizangela.silva@enw.com.br>
Enviadas: Quarta-feira, 27 de janeiro de 2021 10:42:19
Assunto: Esclarecimento edital 04/2021
 
Caros
 
Bom dia
 
Gostaria de efetuar alguns esclarecimentos referente ao edital 04/2021 Registro de Preço para equipamentos de
CFTV
 
 
Questionamento 1
Entendemos que a presente Ata de Registro de Preço contempla o fornecimento de equipamentos, já a instalação
desses materiais não faz parte dessa ATA
Nosso entendimento está correto?
 
Questionamento 2
Na planilha orçamentaria consta os valores estimados
Entendemos que não podemos apresentar proposta com valores maiores que o estimado, porem em um dos itens o
valor unitário e o total não estão corretos
Veja
 
ITENS AMPLA DISPUTA
CÂMERA TIPO I – DOME USO INTERNO – Quantidade - 786
Valor Unitário                     Valor Total
R$ 3.177,89                  R$ 2.470.126,23
Porem se multiplicarmos o valor unitário pela quantidade o valor total fica em R$ 2.497.821,54
 
RESERVA COTA DE ATÉ 25% PARA MEs e EPP
CÂMERA TIPO I – DOME USO INTERNO Quantidade - 249
Valor Unitário                     Valor Total
R$ 3.177,89                R$ 818.989.92
Porem se multiplicarmos o valor unitário pela quantidade o valor total fica em R$ 791.294,61
 
Note que se multiplicarmos o valor unitário desse equipamento pelo total previsto, ou seja 1035 unidades, o valor
previsto fica correto - R$ 3.289.116,15
Porem como o julgamento será por item e não pelo valor global, podemos considerar como valor máximo o preço
unitário?
 
Nosso entendimento está correto?
 

 
Rogerio Alonso
rogerio.alonso@enw.com.br
São Paulo SP | Rua Carlos Villalva, 1- 6º and.  cj. 64 | CEP 04307 000 | Tel: (11) 3467-3360 Ramal 107
Manaus AM | Av. Ephigênio Salles, 711 | Aleixo | CEP 69060 020  | Tel: (92) 3131-3388

A informação contida nesta mensagem, incluindo quaisquer anexos, é confidencial e está reservada a EYESNWHERE Sistemas Inteligentes de Imagens bem como ao seu destinatário. Caso
você não o seja, fica por meio desta, notificado que não deverá retransmitir, imprimir, copiar, usar ou distribuir este conteúdo ou quaisquer anexos nele inclusos. Se recebeu este e-mail por
engano, por favor, contate o remetente imediatamente e apague esta mensagem. Qualquer uso não autorizado, disseminação total ou parcial da mesma estão expressamente proibidos.

EYESNWHERE Sistemas Inteligentes de Imagens
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De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: RES: Esclarecimento PE 04/2021 (OP-

8301)
Para : Vixbot_Edital <edital@vixbot.com.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: RES: Esclarecimento PE 04/2021 (OP-8301)

sex, 29 de jan de 2021 16:46
5 anexos

Boa tarde!

Em resposta aos questionamentos informo que a proposta inicial assim como a
documentação não ficam disponíveis ao Pregoeiro antes da disputa mas deverão
ser anexados no sistema.

Atenciosamente,

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

De: "Vixbot_Edital" <edital@vixbot.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Sexta-feira, 29 de janeiro de 2021 9:36:56
Assunto: RES:  Esclarecimento PE 04/2021 (OP-8301)



Por gentileza, responder ao questionamento:
 
1.       O edital informa que: “ 31. É de caráter obrigatório a apresentação

de toda a documentação bem como da proposta com a descrição
completa do objeto ofertado, modelo e marca e o preço quando d a
apresentação da proposta. Todos os documentos deverão ser
originais, assinados e encaminhados em extensão pdf.”
a.     O licitante poderá se identificar quando do envio da proposta

inicial em anexo no sistema eletrônico?
b.     Os documentos de habilitação deverão ser anexados previamente

no sistema ou somente após a fase de lances?
 
Atenciosamente,
 
Joseane Raposo.
 
 
 

 
Departamento de Governo
E-mail: edital@vixbot.com.br
Tel (+55) 61 – 3968.9990
www.vixbot.com.br 
 

  Imprima com responsabilidade, preserve o meio  ambiente !!!
 

De: José Eduardo Stort Fernandes <jesfernandes@tjgo.jus.br> 
 Enviada em: quinta-feira, 28 de janeiro de 2021 17:43

 Para: edital <edital@vixbot.com.br>
 Cc: Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>; Luiz Claudio Dias Ferreira

<lcdferreira@tjgo.jus.br>; Dalton Foltran <dfoltran@tjgo.jus.br>
 Assunto: Re: RES: Esclarecimento PE 04/2021 (OP-8301)

 
Entendo que esse esclarecimento deva ser feito junto à Assessoria de Elaboração
de Editais, pois não se trata questionamento de ordem técnica.
 
Atenciosamente,
 

 

mailto:edital@vixbot.com.br
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De: "edital" <edital@vixbot.com.br>
Para: "José Eduardo Stort Fernandes" <jesfernandes@tjgo.jus.br>
Cc: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>, "Luiz Claudio Dias Ferreira"
<lcdferreira@tjgo.jus.br>, "Dalton Foltran" <dfoltran@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021 17:33:06
Assunto: RES: Esclarecimento PE 04/2021 (OP-8301)
 
Agradeço o esclarecimento.
No entanto, o primeiro não foi respondido:
1.       O edital informa que: “ 31. É de caráter obrigatório a apresentação

de toda a documentação bem como da proposta com a descrição
completa do objeto ofertado, modelo e marca e o preço quando d a
apresentação da proposta. Todos os documentos deverão ser
originais, assinados e encaminhados em extensão pdf.”
a.     O licitante poderá se identificar quando do envio da proposta

inicial em anexo no sistema eletrônico?
b.     Os documentos de habilitação deverão ser anexados previamente

no sistema ou somente após a fase de lances?
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De: José Eduardo Stort Fernandes <jesfernandes@tjgo.jus.br> 
 Enviada em: quinta-feira, 28 de janeiro de 2021 15:58

 Para: edital@vixbot.com.br
 Cc: Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>; Luiz Claudio Dias Ferreira

<lcdferreira@tjgo.jus.br>; Dalton Foltran <dfoltran@tjgo.jus.br>
 Assunto: Re: Esclarecimento PE 04/2021 (OP-8301)

 
Boa tarde!
 
Segue resposta ao esclarecimento.
 
No que tange à garantia dos equipamentos, o edital dispõe: “DO PRAZO DE
GARANTIA TÉCNICA 104. Encontra-se definido no item 2 do Anexo I do Termo de
Referência, devendo ser observado integralmente.” No entanto, nenhuma
informação acerca da garantia foi inserida no referido item do TR. Tendo em vista
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que trata-se de serviço que impacta no preço, qual prazo e modalidade de garantia
deverá ser ofertada para os equipamentos?
Resposta: A garantia mínima dos bens será de 12 (doze) meses, observadas as
condições estabelecidas por fabricantes nas situações em que a garantia ofertada
seja maior. 
 
Atenciosamente,
 

 

De: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
 Para: "Luiz Claudio Dias Ferreira" <lcdferreira@tjgo.jus.br>, "José Eduardo Stort

Fernandes" <jesfernandes@tjgo.jus.br>
 Enviadas: Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021 15:44:05

 Assunto: Fwd: Esclarecimento PE 04/2021 (OP-8301)
 
Boa tarde!
 
Favor responder, no prazo máximo de 24 horas, aos questionamentos pertinentes
à área técnica, de forma direta à empresa, com cópia para este Pregoeiro.
 
Atenciosamente,
 

Rogério Jayme
 Presidente da CPL e Pregoeiro

 Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 

De: "Vixbot_Edital" <edital@vixbot.com.br>
 Para: rjayme@tjgo.jus.br

 Enviadas: Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021 11:12:33
 Assunto: Esclarecimento PE 04/2021 (OP-8301)

 
Ao
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
 
Ref.: Edital 04/2021
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A VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob n°
21.997.155/0001-14, vem tempestiva e mui respeitosamente à presença de Vossa
Senhoria, com fulcro nas disposições pertinentes do Edital em epígrafe, após
análise do edital, com o intuito de agilizar as  contratações deste órgão, posto que
as informações são pertinentes e capazes de inviabilizar o certame, vem expor e
solicitar o que segue:

1.       O edital informa que: “ 31. É de caráter obrigatório a apresentação
de toda a documentação bem como da proposta com a descrição
completa do objeto ofertado, modelo e marca e o preço quando d a
apresentação da proposta. Todos os documentos deverão ser
originais, assinados e encaminhados em extensão pdf.”

a. O licitante poderá se identificar quando do envio da proposta inicial
em anexo no sistema eletrônico?

b.     Os documentos de habilitação deverão ser anexados previamente
no sistema ou somente após a fase de lances?

2.    No que tange à garantia dos equipamentos, o edital dispõe: “DO
PRAZO DE GARANTIA TÉCNICA 104. Encontra-se definido no item 2 do
Anexo I do Termo de Referência, devendo ser observado integralmente.”
No entanto, nenhuma informação acerca da garantia foi inserida no referido
item do TR.
Tendo em vista que trata-se de serviço que impacta no preço, qual
prazo e modalidade de garantia deverá ser ofertada para os
equipamentos?

 
 
Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para qualquer dúvida.
Ficamos no aguardo de seu pronunciamento.
Atenciosamente,
 
Joseane Raposo.
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  Imprima com responsabilidade, preserve o meio  ambiente !!!
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