ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO SERVIDOR RAIMUNDO NONATO MONTEIRO FILHO (Lei 11.419/2006)
EM 18/01/2021 19:15:57 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: 6F1E77949A.F5199EAE84.0105226D05.D2413F8897

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE AQUISIÇÕES PUBLICAS
PA n. 019/2021
Ao NAJ,
Trata-se de procedimento que tem por objeto a contratação de empresa para execução
dos serviços de reparo do cabo de fibra óptica que compõe a solução de interligação
entre o prédio sede e o Fórum Astolfo Serra conforme especificado no Termo de Referência,
doc. n. 012.
O protocolo foi remetido a este Setor para a seleção das propostas de preços.
Foram apresentadas cinco propostas, conforme relação na tabela abaixo e documentos
anexos nos eventos 06, 07, 08, 020 e 022.
EMPRESA/PROPONENTE

Valor Total

ANTONIO DE PADUA MOUSINHO REIS
NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA.
FRONTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA
FOMART TECNOLOGIA LTDA
T & CARDOSO TELECOM

R$ 8.149,12
R$ 8.814,00
R$ 14.960,00
R$ 16.394,00
R$ 18.200,00

A empresa ANTONIO DE PADUA MOUSINHO REIS, apresentou proposta com o menor preço
(doc. 07), mas não detém a documentação de habilitação técnica exigida no Termo de
Referência, conforme informação junto à documentação anexa no evento n. 017.
O segundo menor preço foi cotado pela empresa NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA (
CPJ n. 08.316.992/0001-72), no valor de R$ 8.814,00 (oito mil e oitocentos e quatorze reais)
abaixo do valor estimado por esta Administração para a contratação que é de R$
18.200,00, conforme doc. 012, estando a proponente em condições de regularidade com a
Receita Federal do Brasil, Justiça do Trabalho, tendo atendido toda a exigência de
habilitação técnica para a execução do serviço e sem impedimento para contratar com a
Administração Pública, como atesta a certidão consolidada do TCU, conforme docs. n. 23.
Segue anexa proposta comercial vencedora, doc. 022.
Com estas informações submetemos o protocolo a deliberação da autoridade competente.
Raimundo Nonato Monteiro Filho.
Setor de Aquisições Publicas
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