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I. RELATÓRIO
1.
Em 8/1/2020 (oito de janeiro de dois mil e vinte), foi aberta a amostra técnica, na sede do
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - CFA - para cumprimento do rito previsto no ANEXO IV - AMOSTRA
TÉCNICA DA SOLUÇÃO OFERTADA do Termo de Referência citado. A abertura do evento foi realizada pelo
empregado do CFA, José Carlos de Araújo Ferreira, com apoio técnico dos empregados Marcos Antonio Susin e
Leonardo dos Santos Alencar.
2.
Da empresa subme da à amostra - Simpress Comércio, Locação e Serviços Ltda - compareceram:
Wescley Cardoso da Silva - RG 1716231, SSP-DF; Wallace dos Santos Medeiros - RG 37721376-7, SSP-SP; Diego Ivo
Mar ni - RG 32988730, SSP-SP; Rodrigo Gonçalves Freires - RG 2432136, SSP-DF; Alex Rogério Fernandes - RG
1792033, SSP-DF; Acadêmus Sousa Costa - RG 1243900, SSP-DF; Nelson Soares de Sousa Filho - RG 18614033, SSPSP; e Bruno Abdalla - RG 36510706, SSP-SP. Daqui em diante denominaremos esta empresa de PROPONENTE.
3.
Da empresa interessada Microcity Computadores e Sistemas Ltda - compareceram: Daniel Mendes
de Lima - RG MGS 16400, SSP-MG; e Alan Ricardo Lopes Gomes - RG 2047614, SSP-DF.
4.
Na abertura, iniciada às 10h15, este relator apresentou à audiência o processo de condução do rito,
dando a palavra para os colaboradores da PROPONENTE iniciarem as apresentações requeridas na amostra
técnica.
5.
À exceção do requisito "Pastas compar lhadas no equipamento", previsto na Tabela 13 –
Inventário de Hardware e So ware e de todos os requisitos previstos na Tabela 14 – Geolocalização Cerca
Eletrônica, a AVALIADA demonstrou o atendimento aos requisitos estabelecidos na amostra técnica. A
comprovação do requisito "Pastas compar lhadas no equipamento", previsto na Tabela 13 – Inventário de
Hardware e So ware veriﬁcou-se parcial. Já a apresentação dos requisitos da Tabela 14 não pode ser realizada
pelo fato do esgotamento do horário para con nuidade do procedimento. Tal extensão de prazo para realização
da amostra decorreu do fato de que tal po de amostra ter sido realizada pela equipe pela primeira vez, o que
requereu veriﬁcação mais lenta e, por vezes, reiterada de alguns dos itens exigidos na amostra.
6.
Dado este fato, este relator suspendeu a execução da amostra técnica e informou que faria,
mediante comunicação da pregoeira do processo, convocação para retomada da amostra.
7.
Dada a ciência aos interessados no processo, a amostra foi reiniciada às 10h15 do dia 21/1/2020
(vinte e um de janeiro de dois mil e vinte), na sede do CFA.
8.
A reabertura do evento foi realizada pelo empregado do CFA, José Carlos de Araújo Ferreira, com
apoio técnico dos empregados Marcos Antonio Susin e Jusenildes da Costa e Silva.
9.
Da empresa subme da à amostra - Simpress Comércio, Locação e Serviços Ltda - compareceram
para o reinício da amostra: Wescley Cardoso da Silva - RG 1716231, SSP-DF; Diego Ivo Mar ni - RG 32988730, SSPSP; Rodrigo Gonçalves Freires - RG 2432136, SSP-DF; e Bruno Abdalla - RG 36510706, SSP-SP. Daqui em diante

denominaremos esta empresa de PROPONENTE.
10.
Da empresa interessada Microcity Computadores e Sistemas Ltda - compareceram para o reinício
da amostra: Anderson Viana e Silva - RG 161820, SSP-DF; e Alan Ricardo Lopes Gomes - RG 2047614, SSP-DF.
11.
A AVALIADA reapresentou o requisito "Pastas compar lhadas no equipamento", previsto na Tabela
13 – Inventário de Hardware e So ware, bem como apresentou todos os requisitos previstos na Tabela 14 –
Geolocalização Cerca Eletrônica.
12.
Até o encerramento deste procedimento licitatório em andamento, ﬁcará disponível, no endereço
eletrônico h p://encurtador.com.br/MPS13, o conteúdo gravado nos dias 8 e 21/1/2020, com a ﬁnalidade de dar
publicidade e tornar acessíveis os atos rela vos à amostra técnica. Ficam expressamente proibidas a veiculação ou
tratamento deste conteúdo, de forma integral ou parcial, sem autorização expressa do CFA. Qualquer uso diverso
deste conteúdo sujeita a quem der causa às cominações legais cabíveis na legislação vigente.
II. FUNDAMENTAÇÃO
13.

Termo de Referência 37/2019/CFA, anexo ao Edital de Licitação 21/2019/CFA.

III. CONCLUSÃO
14.
Com base nos registros evidenciados durante a realização da amostra técnica citada, concluímos
que a AVALIADA demonstrou a comprovação das caracterís cas requeridas para inventário de hardware e de
so ware.
15.

Portanto, aﬁrmamos que a AVALIADA sa sfez esta exigência prevista na fase de habilitação.

16.

À consideração superior.

17.
Susin.

Assinam com o relator, Jusenildes da Costa e Silva, Leonardo dos Santos Alencar e Marcos Antonio

Documento assinado eletronicamente por José Carlos de Araújo Ferreira, Coordenador de Informá ca, em
28/01/2020, às 17:00, conforme horário oﬁcial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio Susin, Analista de Banco de Dados, em
28/01/2020, às 17:01, conforme horário oﬁcial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Jusenildes da Costa e Silva, Assistente Administra va, em
28/01/2020, às 17:01, conforme horário oﬁcial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Leonardo dos Santos Alencar, Técnico em Suporte de Redes, em
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