KAMILA ALVES CHIANCA

Assunto:
Anexos:

Cpl [cpl-bounces@tre-df.gov.br] em nome de João Paulo Carneiro Rodrigues
[joao.rodrigues@tre-df.gov.br]
quarta-feira, 29 de agosto de 2018 17:39
'CPL'; 'Heraclito'
rbruno@tre-df.gov.br; 'Maria Dalva de Almeida Barbosa'; carlosribeiro@tredf.gov.br; 'Helena Silva '
[Cpl] RES: Manifestação técnica - Pregão Eletrônico nº 21/2018
ATT00071.txt

Prioridade:

Alta

De:
Enviado em:
Para:
Cc:

PA n° 0003125-92.2018.6.07.8100
Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviço de com locação de tendas e cadeiras
para os Cartórios e Galpão de Armazenamento das Urnas Eletrônicas.
À CPL,
Senhor Pregoeiro,
Trata-se da análise da proposta, atestados e demais documentos da empresa E.O DA SILVA MULT TENDAS
PREST. SERV ALUGUEL TENDAS LTDA, que ofertou o menor preço no Pregão Eletrônico nº 21/2018.
Para tanto, passa-se à seguinte análise técnica dos documentos enviados:
i.

Da Proposta Comercial:

A proposta apresentada pela licitante tem valor total de R$ 21.478,20 (vinte e um mil e quatrocentos e setenta e
oito reais e vinte centavos), o que representa um desconto de, aproximadamente, 22,7% do valor estimado na
licitação. O documento apresentado está em conformidade com o modelo de apresentação de proposta, indicado no
Anexo IV ao Termo de Referência.
Portanto, não foram constatados óbices à aceitação da proposta comercial da licitante.

ii.

Da Habilitação:

Com base no item 5 do Termo de Referência e nos documentos enviados pela licitante, procedeu-se a análise da
habilitação, conforme apresentado a seguir:
a) Qualificação técnico-operacional:
Foram apresentados os seguintes documentos para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional:


Atestado de capacidade técnica – FUNDAÇÃO ASSIS CHATEAUBRIAND: o atestado
apresentado se refere ao fornecimento de 54 (cinqüenta e quatro) tendas 4x4m, com estrutura
metálica em chapas de ferro, incluindo montagem de desmontagem, atendendo, assim, ao mínimo
de 06 (seis) tendas 4x4m, solicitado pelo edital;



Atestado de capacidade técnica – Sistema OCDF: o atestado apresentado se refere à locação,
incluindo montagem e desmontagem, de 01 (uma) tenda 5x5m, 09 (nove) tendas 4x4m, 55
(cinqüenta e cinco) mesas, 140 (cento e quarenta) cadeiras e 06 (seis) balcões Octanorm,
atendendo, assim, ao exigido em edital quanto à qualificação técnico-operacional da licitante.

b) Vistoria:
1

Foi apresentada declaração de ciência, em que a licitante declara ter tomado pleno conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, tais como: área de
abrangência, complexidade e de todas as peculiaridades técnicas e elementos necessários à elaboração da
proposta comercial e à execução dos trabalhos integrantes do Edital.
Cita-se, também, ainda que não exigido em edital, a apresentação de Certidão de Registro e Quitação n°
7018/2018-INT – CREA-DF, o qual certifica que esta licitante encontra-se devidamente registrada no CREADF.
Por conseguinte, submetemos as observações supracitadas à vossa elevada consideração para decisão que
melhor couber diante dos fatos.
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Respeitosamente,
João Paulo Carneiro Rodrigues - mat. 2103
Analista Judiciário - Eng° Eletricista
Maria Dalva de Almeida Barbosa - mat. 1300
Chefe do Núcleo de Manutenção Predial - NUMAP

De: CPL [mailto:cpl@tre-df.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 29 de agosto de 2018 16:13
Para: joao.rodrigues@tre-df.gov.br
Cc: cpl@tre-df.gov.br
Assunto: Manifestação técnica - Pregão Eletrônico nº 21/2018

À SENGE
Aos cuidados do senhor JOÃO PAULO CARNEIRO RODRIGUES,
De ordem do Senhor Pregoeiro deste Tribunal, Heráclito Carlos Vieira Freitas, encaminho a Vossas Senhorias, em
anexo, Proposta de Preços, Atestados e demais documentos de ordem técnica da empresa E.O DA SILVA MULT
TENDAS PREST. SERV ALUGUEL TENDAS LTDA, que ofertou o menor preço no Pregão Eletrônico nº 21/2018
(locação de tendas e cadeiras ), cujo Edital também consta em anexo, para análise e manifestação dessa unidade.
Atenciosamente,
Kamila Alves
Comissão de Licitação – CL
(61)3048-4232
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