
De : Valdemar Ribeiro da Silva Junior <vrsjunior@tjgo.jus.br>

Assunto : Re: Solicitação de esclarecimentos ao Edital de Licitação nº 043/2021 - TJ-GO

Para : Elma Guimaraes <eguimaraes@tjgo.jus.br>, Marcus Vinicius Gonzaga Ferreira
<mvgferreira@tjgo.jus.br>

Cc : Núcleo de Contratos e Aquisições <ncca@tjgo.jus.br>

Zimbra eguimaraes@tjgo.jus.br

Re: Solicitação de esclarecimentos ao Edital de Licitação nº 043/2021 - TJ-GO

sex, 24 de set de 2021 12:19

5 anexos

Boa tarde!

Questionamento 02: Se houver histórico, solicitamos disponibilizar o histórico de chamados por
torre/especialidade de atendimento. Por exemplo, XXXX UST’s foram consumidas para demandas de
Banco de Dados, XXXX foram consumidas para demandas de Sistema Operacional e etc.

Resposta: No relatório da Tabela 06, disponível na página 18 do Termo de Referência, os dados
foram agrupados de acordo com o nível de atendimento, sendo extraídos do sistema de
gerenciamento de incidentes atualmente em uso (desde 1º fevereiro deste ano) neste Tribunal,
juntamente com o sistema utilizado anteriormente.

Como as nomenclaturas anteriores estavam divergentes, pois cada sistema possui a sua forma de
categorizar os incidentes e requisições, o relatório de serviços realizados, classificado por
categorias (em anexo) possui dados de 1º de fevereiro até 31 de julho.

Ressalta-se que embora os dados apresentados sejam reais, em função de refletirem o contexto
do período de pandemia, a quantidade de demandas poderá sofrer alteração significativa com a
retomada de atividades presenciais.

Atenciosamente,

_______________________________________________________________________

Valdemar Ribeiro da S. Júnior
(62)3216-7611 | (62)9 8111-3111
Diretor da Divisão de Suporte a Serviços de TI
Presidência | Diretoria de Tecnologia da Informação

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta
mensagem, não deverá utilizar, copiar, alterar, divulgar a informação nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Agradecemos sua
cooperação.

This message may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the
addressee, you must not use, copy, disclose, change, take any action based on this message or any information herein. If you have received
this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.

De: "Elma Guimaraes" <eguimaraes@tjgo.jus.br>
Para: "Núcleo de Contratos e Aquisições" <ncca@tjgo.jus.br>, "Valdemar Ribeiro da Silva Junior"
<vrsjunior@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 23 de setembro de 2021 17:03:29
Assunto: Re: Solicitação de esclarecimentos ao Edital de Licitação nº 043/2021 - TJ-GO

Boa tarde,

Seguem as respostas 1, 3, 4 e 5 ao questionamento referente ao PE043/2021.
Favor responder o item2.

Questionamento 1 – Tendo em vista que o contrato atual foi encerrado repentinamente com a justificat

iva de valor baixo, qual
será o critério adotado pelo TJGO para analisar as propostas e declarar a exequibilidade das mesmas?

Resposta: os critérios são os estabelecidos nos itens 51 a 55 do edital.

Questionamento 3 – Fizemos uma pesquisa para obtenção das informações referentes ao pregão anterior,

 porém não foipossível obtê-las via o site licitacoes-e.com.br, solicitamos que sejam disponibilizados os arquivos

 do Pregão Eletrônico nº
027/2020.Resposta: as informações estão disponíveis em:
www.tjgo.jus.br
Acesso Rápido
Licitação
Relatório - anos anteriores
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Questionamento 4 – O 

item 37
 do Edital menciona que a etapa de lances da sessão será realizada no 

modo aberto efechado
, nos termo do Decreto 9.666/2020, entretanto, verificamos que no portal licitações-e é informado qu

e  a disputa delances será do 
tipo Randômico

. Desta forma, solicitamos informar se a disputa será do tipo Randômico ou Aberto e Fechado.

Resposta: tempo randômico e modo de disputa aberto e fechado são coisas distintas. No período aberto da disputa existe o
tempo normal e o tempo randômico.

Questionamento 5 - Solicitamos informar se existe a necessidade de anexar os arquivos da proposta e 

dos documentos de
habilitação no ato do cadastro da proposta inicial no portal licitacoes-e.

Resposta: sim. proposta e documentos deverão ser anexados inicialmente.

Att,
Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3216-4141

De: "Rogerio Barbosa dos Santos" <Rogerio.Santos@globalweb.com.br>
Para: "Elma Guimaraes" <eguimaraes@tjgo.jus.br>, "Comissão de Licitação, TJGO" <licitacao@tjgo.jus.br>
Cc: "licitacoes" <licitacoes@globalweb.com.br>
Enviadas: Quinta-feira, 23 de setembro de 2021 16:22:49
Assunto: Solicitação de esclarecimentos ao Edital de Licitação nº 043/2021 - TJ-GO

Ao

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

REF: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 043/2021

Prezados Srs.,

Boa tarde.

Solicitamos gentilmente respostas ao que segue:

Questionamento 1 – Tendo em vista que o contrato atual foi encerrado repentinamente com a justificativa de valor baixo, qual
será o critério adotado pelo TJGO para analisar as propostas e declarar a exequibilidade das mesmas?

Questionamento 2 – Se houver histórico, solicitamos disponibilizar o histórico de chamados por torre/especialidade de
atendimento. Por exemplo, XXXX UST’s foram consumidas para demandas de Banco de Dados, XXXX foram consumidas para
demandas de Sistema Operacional e etc.

Questionamento 3 – Fizemos uma pesquisa para obtenção das informações referentes ao pregão anterior, porém não foi
possível obtê-las via o site licitacoes-e.com.br, solicitamos que sejam disponibilizados os arquivos do Pregão Eletrônico nº
027/2020.

Questionamento 4 – O item 37 do Edital menciona que a etapa de lances da sessão será realizada no modo aberto e
fechado, nos termo do Decreto 9.666/2020, entretanto, verificamos que no portal licitações-e é informado que  a disputa de
lances será do tipo Randômico. Desta forma, solicitamos informar se a disputa será do tipo Randômico ou Aberto e Fechado.
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De : Elma Guimaraes <eguimaraes@tjgo.jus.br>

Assunto : Re: Solicitação de esclarecimentos ao Edital de Licitação nº 043/2021 - TJ-GO

Para : ncca@tjgo.jus.br, Valdemar Ribeiro da Silva Junior <vrsjunior@tjgo.jus.br>

5. Solicitamos informar se existe a necessidade de anexar os arquivos da proposta e dos documentos de habilitação no ato do
cadastro da proposta inicial no portal licitacoes-e.

Atenciosamente,

Rogério Barbosa dos Santos
mobile: +55 61 9 9277-5570
skype: rbs.10

As informações nesse documento são restritas, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja
destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. O uso impróprio será tratado
conforme normas internas e legislação em vigor.
The information in this report are restricted, its confidentiality protected by law. In case you are not the
right addressee, be aware that its reading, spreading and copy are unauthorized. The improper use of
this information will be treated in accordance with internal rules and applicable law.
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Boa tarde,

Seguem as respostas 1, 3, 4 e 5 ao questionamento referente ao PE043/2021.
Favor responder o item2.

Questionamento 1 – Tendo em vista que o contrato atual foi encerrado repentinamente com a justificat

iva de valor baixo, qual
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será o critério adotado pelo TJGO para analisar as propostas e declarar a exequibilidade das mesmas?

Resposta: os critérios são os estabelecidos nos itens 51 a 55 do edital.

Questionamento 3 – Fizemos uma pesquisa para obtenção das informações referentes ao pregão anterior,

 porém não foipossível obtê-las via o site licitacoes-e.com.br, solicitamos que sejam disponibilizados os arquivos

 do Pregão Eletrônico nº
027/2020.Resposta: as informações estão disponíveis em:
www.tjgo.jus.br
Acesso Rápido
Licitação
Relatório - anos anteriores

Questionamento 4 – O 

item 37
 do Edital menciona que a etapa de lances da sessão será realizada no 

modo aberto efechado
, nos termo do Decreto 9.666/2020, entretanto, verificamos que no portal licitações-e é informado qu

e  a disputa delances será do 
tipo Randômico

. Desta forma, solicitamos informar se a disputa será do tipo Randômico ou Aberto e Fechado.

Resposta: tempo randômico e modo de disputa aberto e fechado são coisas distintas. No período aberto da disputa existe o
tempo normal e o tempo randômico.

Questionamento 5 - Solicitamos informar se existe a necessidade de anexar os arquivos da proposta e 

dos documentos de
habilitação no ato do cadastro da proposta inicial no portal licitacoes-e.

Resposta: sim. proposta e documentos deverão ser anexados inicialmente.

Att,
Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3216-4141

De: "Rogerio Barbosa dos Santos" <Rogerio.Santos@globalweb.com.br>
Para: "Elma Guimaraes" <eguimaraes@tjgo.jus.br>, "Comissão de Licitação, TJGO" <licitacao@tjgo.jus.br>
Cc: "licitacoes" <licitacoes@globalweb.com.br>
Enviadas: Quinta-feira, 23 de setembro de 2021 16:22:49
Assunto: Solicitação de esclarecimentos ao Edital de Licitação nº 043/2021 - TJ-GO

Ao

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

REF: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 043/2021

Prezados Srs.,

Boa tarde.

Solicitamos gentilmente respostas ao que segue:

Questionamento 1 – Tendo em vista que o contrato atual foi encerrado repentinamente com a justificativa de valor baixo, qual
será o critério adotado pelo TJGO para analisar as propostas e declarar a exequibilidade das mesmas?

Questionamento 2 – Se houver histórico, solicitamos disponibilizar o histórico de chamados por torre/especialidade de
atendimento. Por exemplo, XXXX UST’s foram consumidas para demandas de Banco de Dados, XXXX foram consumidas para
demandas de Sistema Operacional e etc.

Questionamento 3 – Fizemos uma pesquisa para obtenção das informações referentes ao pregão anterior, porém não foi
possível obtê-las via o site licitacoes-e.com.br, solicitamos que sejam disponibilizados os arquivos do Pregão Eletrônico nº
027/2020.

Questionamento 4 – O item 37 do Edital menciona que a etapa de lances da sessão será realizada no modo aberto e
fechado, nos termo do Decreto 9.666/2020, entretanto, verificamos que no portal licitações-e é informado que  a disputa de
lances será do tipo Randômico. Desta forma, solicitamos informar se a disputa será do tipo Randômico ou Aberto e Fechado.
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De : Rogerio Barbosa dos Santos <Rogerio.Santos@globalweb.com.br>

Assunto : Solicitação de esclarecimentos ao Edital de Licitação nº 043/2021 - TJ-GO

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

Cc : licitacoes <licitacoes@globalweb.com.br>

5. Solicitamos informar se existe a necessidade de anexar os arquivos da proposta e dos documentos de habilitação no ato do
cadastro da proposta inicial no portal licitacoes-e.

Atenciosamente,

Rogério Barbosa dos Santos
mobile: +55 61 9 9277-5570
skype: rbs.10

As informações nesse documento são restritas, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja
destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. O uso impróprio será tratado
conforme normas internas e legislação em vigor.
The information in this report are restricted, its confidentiality protected by law. In case you are not the
right addressee, be aware that its reading, spreading and copy are unauthorized. The improper use of
this information will be treated in accordance with internal rules and applicable law.
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Ao

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

REF: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 043/2021

Prezados Srs.,

Boa tarde.
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Solicitamos gentilmente respostas ao que segue:

Questionamento 1 – Tendo em vista que o contrato atual foi encerrado repentinamente com a justificativa de valor baixo, qual
será o critério adotado pelo TJGO para analisar as propostas e declarar a exequibilidade das mesmas?

Questionamento 2 – Se houver histórico, solicitamos disponibilizar o histórico de chamados por torre/especialidade de
atendimento. Por exemplo, XXXX UST’s foram consumidas para demandas de Banco de Dados, XXXX foram consumidas para
demandas de Sistema Operacional e etc.

Questionamento 3 – Fizemos uma pesquisa para obtenção das informações referentes ao pregão anterior, porém não foi
possível obtê-las via o site licitacoes-e.com.br, solicitamos que sejam disponibilizados os arquivos do Pregão Eletrônico nº
027/2020.

Questionamento 4 – O item 37 do Edital menciona que a etapa de lances da sessão será realizada no modo aberto e
fechado, nos termo do Decreto 9.666/2020, entretanto, verificamos que no portal licitações-e é informado que  a disputa de
lances será do tipo Randômico. Desta forma, solicitamos informar se a disputa será do tipo Randômico ou Aberto e Fechado.

5. Solicitamos informar se existe a necessidade de anexar os arquivos da proposta e dos documentos de habilitação no ato do
cadastro da proposta inicial no portal licitacoes-e.

Atenciosamente,

Rogério Barbosa dos Santos
mobile: +55 61 9 9277-5570
skype: rbs.10

As informações nesse documento são restritas, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja
destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. O uso impróprio será tratado
conforme normas internas e legislação em vigor.
The information in this report are restricted, its confidentiality protected by law. In case you are not the
right addressee, be aware that its reading, spreading and copy are unauthorized. The improper use of
this information will be treated in accordance with internal rules and applicable law.
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