
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO

 

INFORMAÇÃO

À SELIT,
 
Conforme encaminhamento SELIT 0157282, cabe a esta SEPOB

efetuar as análises das propostas quanto aos quesitos técnicos. Foi efetuada a
análise com base nos itens 10, 11 e 12 do Termo de Referência.

 
Quanto ao item 10, "Da Proposta de Preço e dos Critérios de

Julgamento", os critérios foram atendidos
 

Faltou apresentar a memória de cálculo do BDI e BDI Diferenciados
utilizados e cálculo de composições de Encargos Sociais na
proposta de preços.

 
Quanto ao item 11, "Requisitos da Proposta", há a menção de

apresentação dos seguintes documentos:
 
Falta especificar as seguintes itens, sendo necessárias

informações complementares:

Conectores e cabos UTP tem que ser do mesmo fabricante para
atender à garantia extendida e serem categoria 6.
Ventiladores - foi enviada especificação do ventilador da Berliner
Luft, porém veio o catálogo que não consta o produto
especificado, apresentar um catálogo que conste o produto BBS
315.

 
Não conseguimos identificar tal documentação das constantes do

processo.
 
Quanto ao item 12, "Da Qualificação Técnica", os profissionais

atenderam ao critério de qualificação técnico-profissional, assim como há atestados
em que conste o nome da empresa Etera e que atenda ao requerido.

 

Informamos que a maior parte da proposta apresentada está
adequada, sendo necessário somente informações adicionais.
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É o que temos a informar.
 
 

Documento assinado eletronicamente por Rafael Augusto Prado Alves,
Supervisor(a) de Seção, em 27/12/2022, às 19:16, conforme art. 1º, § 2º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.trf6.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0157357 e o código CRC D6F59962.
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