Nota Técnica nº 003/2022 – CORTI

Brasília-DF, 09 de março de 2022.

De: Coordenação de TI - CORTI
Para: Gerência Administrativa – Núcleo de Compras e Contratos
Assunto: Análise de Documentação – Pregão Eletrônico nº 01/2022
Licitante: RD TELECOM LTDA

1. INTRODUÇÃO
Em cumprimento dos procedimentos de contratações e execuções contratuais
no âmbito do CAU/BR, esta Coordenação de TI (CORTI) expõe o que segue, em
relação à listagem de documentos encaminhada.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Lei 8.666/93 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos;
Decreto nº 5.450/2005;
Lei nº 10.520/2002;
Lei nº 12.378/2010;
Edital Pregão Eletrônico nº 01/2022

3. DOS FATOS
Tratam os autos da análise dos documentos apresentados para validar a
contratação, mediante Pregão, da empresa RD TELECOM LTDA, para a contratação
de circuito dedicado de acesso à internet de no mínimo 100 Mbps, com sistema web
de monitoramento e gerenciamento ativo dos serviços fornecidos até a entrada na
rede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR).
A empresa mencionada apresentou o 2º menor lance para o certame, a um
custo total de 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), conforme proposta apresentada
em sessão pública do Pregão nº 01/2022, realizado em 08/03/2022.
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4. DA ANÁLISE DOS ASPECTOS FORMAIS DA DOCUMENTAÇÃO
Verificou-se por meio de análise dos documentos apresentados na fase de
habilitação do processo licitatório, se os critérios para a habilitação e julgamento
quanto à qualificação técnica da licitante estão de acordo com o exigido no
documento de convocação da licitação.
Conforme indicado no Termo de Referência, item 20. CRITÉRIOS DE
SELEÇÃO DO FORNECEDOR, as empresas licitantes deverão, para demonstrar a
qualificação técnica, atender, obrigatoriamente, aos requisitos constantes neste item e
seus subitens.
Assim, a partir da documentação apresentada dos atestados ao objeto, em
particular aos respectivos órgãos/empresas: SKILL.NET, SPEEDNET e CNJ
verificamos que todos os itens foram atendidos e /ou evidenciados nos atestados
apresentados.
Isto posto, diante do exame dos arquivos encaminhados que compõem a análise
do procedimento em tela entendemos cumpridas as exigências quanto a qualificação
técnica da licitante RD TELECOM LTDA.
5. DISPOSIÇÕES FINAIS
Considerando que foi alcançado o objetivo de contratar a empresa para
instalação, monitoramento e gerenciamento dos ativos dos serviços fornecidos até a
entrada na rede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) para o
circuito dedicado de acesso à internet de no mínimo 100 Mbps, sugerimos a
homologação da empresa licitante.
Neste sentido, esta nota é apresentada à apreciação das áreas envolvidas no
processo em questão.
Atenciosamente,
WARLEY DE
MORAES
VIRIATO:53946
715168
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WARLEY VIRIATO
Coordenador de TI
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