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ATA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

CONCORRÊNCIA CFA Nº 01/2018

TIPO: TÉCNICA E PREÇO

Às nove horas do dia dezoito de março de dois mil e dezenove, na sala da Câmara de
Desenvolvimento Institucional do Conselho Federal de Administração, localizado no Setor de
Autarquias Sul – Quadra 1 – Bloco L – Edifício CFA – Brasília/DF, a Comissão de análise
técnica do Conselho Federal de Administração recebeu da funcionária do CFA Juliana Reis o
material da licitação. Ao todo foram 8 (oito) envelopes pardos não identificados e 8 invólucros
identificados. Os envelopes pardos foram identificados por letras do alfabeto de A a H.

Participam desta comissão: Vinculados ao CFA: Paulo Sergio de Borges Melo Filho, Herson
Tiago Vale de Freitas, Tiago Thomaz Rocha e Ana Elisa Ventura Paiva , não vinculados ao CFA -
Aline Gomes Clarinda e Thalyson Alves Souza.

As notas dos envelopes nº1 não identificados seguem abaixo. 
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O envelope com a letra H foi desclassificada uma vez que não atendeu o estabelecido no
anexo II do edital (proposta técnica), item 1.3.2. O material foi entregue no formato A3. O
conteúdo contido no envelope foi pontuado e seu resultado foi mantido em sigilo em um
envólucro devidamente lacrado e assinado pela comissão, caso no período de recurso, a
empresa obtenha o direito de reverter a situação de desclassificação e tenha o direito de sua
pontuação no processo.  

A Comissão também fez análise dos invólucros identificados e segue abaixo as notas. As
empresas I comunicação e Canes não entregaram material conforme descrito no edital,
item 1.5.5.3 - "O material também deverá ser salvo e entregue em pen drive, além de impresso
quando couber", porém em conformidade com o item 18.7 do edital, a comissão considerou o
erro na forma que foi entregue em CD pelos licitantes como não prejudicial ao certame uma
vez que trata-se de uma forma digital também existente no mercado e possível sua verificação
sem diminuir ou prejudicar a concorrência do certame. Decidimos desta forma aceitar os CDs
apresentados. Ressalta-se que que o DVD apresentando pela empresa Icomunicação não teve
leitura em três computadores, com isso no dia 26/03/2019 às 10h15 o membro da Comissão
Herson Freitas foi até a área de informática do Conselho para solicitando auxílio, sendo
atendido pelo técnico de TI - Tiago Daniel Lemos - que também tentou abrir o conteúdo sem
êxito os possíveis arquivos contidos no DVD, sendo assim a empresa Icomunicação foi
desclassificada.

Pontuação referente ao invólucro nº3.
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A comissão verificou as considerações verificadas pelas licitantes e apensadas à ata de
abertura do recebimento dos envelopes, onde foi verificada a propriedade dos pen-drives do
envelope não identificado, não sendo evidenciado qualquer identificação da licitante
concorrente; em relação a numeração das páginas, verificou-se que mais de uma empresa
efetuou a numeração e mesmo assim não é possível a identificação de quem seria a
participante bem como o erro não prejudica a análise dos documentos a comissão decidindo
pelo aceite da documentação.  

Às nove horas e dezesseis minutos do dia 27/03/2019, a comissão especial de análise técnica
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encerrou suas atividades encaminhando o resultado à CPL/CFA para andamento do processo,
e eu HERSON TIAGO VALE DE FREITAS, lavrei a presente ata. 

 

Paulo Sergio de Borges Melo Filho Herson Tiago Vale de Freitas

Tiago Thomaz Rocha Ana Elisa Ventura Paiva

Aline Gomes Clarinda Thalyson Alves Souza

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Herson Tiago Vale de Freitas, Analista de
Designer, em 27/03/2019, às 14:29, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Thiago Thomaz Rocha, Assessor de Web
Tv, em 27/03/2019, às 14:32, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Sergio Borges de Melo Filho,
Assessora de Imprensa, em 27/03/2019, às 14:34, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Ana Elisa Ventura Paiva, Assessora de
Imprensa, em 27/03/2019, às 14:53, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Thalyson Alves Souza, Usuário Externo,
em 28/03/2019, às 09:08, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Aline Gomes Clarinda, Usuário Externo,
em 28/03/2019, às 11:12, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir,
informando o código verificador 0262473 e o código CRC 5FD1A549.

Referência: Processo nº 476900.006406/2018-30 SEI nº 0262473

Ata Câmara/Comissão CFA-CDI 0262473         SEI 476900.006406/2018-30 / pg. 4

https://sei.cfa.org.br/conferir

	Ata Câmara/Comissão CFA-CDI 0262473

