
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

ATA DE ABERTURA DA CONCORRÊNCIA O1/2021

Xos dezessete dias do mês de mmo de 2021, às lO (dez) horas, na sala de reunião número 03 (três) da Funpresp Exe
Setor Comercial Norte, quadra n' 02, 2' andar, sala 203 do Edifício Corporate Financial Conter Brasília DF, reuniu se
a Comissão Especial de Licitação, instituída pela Portaria n' 07/DIRÀD/FUNPRESP EXE, de 08 de janeiro de 2021

representada pelo seu Presidente João Batista de Jesus Santana, e pelos seus membros Fabiane de Sousa
Dumont, Jogo Bernarda Filho e Priscilla Luz Otoni e pela representante da gerencia GECCI, Elisa Rabelo
Branco, para proceder à abertura da Concorrê1lcia n'' 01/2021, do tipo TÉCNICA E PREÇO, obletivando a
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mapeamento de processos de negócio para as unidades
organizacionais da FUNPRESP EXE, relativa ao Processo n' 000.003/2021. Ào iniciar a reunião, o presidente da
comissão infonnou que foram recebidos outros envelopes no prnlocnln da Funpresp Exe, relativo às empresas 1) Euax
Consultoria em Projetos e Processos LTDA, 2) MBS Estratégias e Sistemas LTDA e 3) Deloitte Touche
Tohmatsu Consultores LTDA. Â sessão compareceram os representantes das instituições: 1) Memora Processos
Inovadores S/A, 2) Merithu Consultoria em Gestão LTDA, 3) Ernst e Young Assessoria Empresarial LTI)A e
4) Business Integration Partners do Brasil Consultoria LTDA, que após se credenciarem para participar em nome
das respectivas participantes entregaram, no início da sessão, os envelopes devidamente lacrados. Os mencionados
envelopes foram mostrados aos representantes das licitantes, que constataram estarem incólumes. Dando continuidade
ao certame, iniciou se a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação. Paralelamente, foi verificada a
situação das empresas junto ao Sistema de Cadasuatnento Uni6ícado de Fornecedores SICÀF, mediante pesquisa ao
Comprasnet, bem como a situação das licitantes quanto a impedimentos de incitar e contratar com a Administração
Pública, nos termos do Edital. Após a disponibilização dos documentos aos representantes presentes estes foram
rubricados e também pela Comissão. Dada a palavra aos representantes legais presentes, foram efetuados os regist:ros
por parte do representante da empresa Business Integration Partners do Brasil Consultoria LTDA: alegou terem as
empresas N'lerithu, h'lembra, Euax, Deloitte e hIBS descumprido a condição do Edital relativa ao item 5.1.4 dn Prometo
Básico e a resposta ao questionamento n' 2, relativa à necessidade de apresentação de balanço patrimonial do exercício
2020; a l\lerithu não inseriu o atestado de capacidade técnica e não apresentou balanço patrimonial exigidos pelo item
5.1 do Prometo Básico; relativamente à l\demora e Euax, a atividade não é compatível com o objeto limitado, tendo como
ramo no CNÀE como empresa de tecnologia; a Euax não apresentou o balanço dc 2020. O representante da empresa
i\leridlu Consultoria em Gestão LTDÀ sohcitnu que constasse em ata que os documentos para Gins de habilitação no
processo estão expostos nn item 6.3 do Edital vigente. Em seguida o Presidente da Comissão encerrou a sessão às 12:30
horas e informou que a Funpresp Exe efetuará a análise da documentação apresentada e divulgará o resultado no Diário
06icial da União, ao tempo que salientou que após a apreciação dos recursos, caso apresentados, as decisões serão
divulgadas no site da b'unpresp Exe, bem como a convocação para a próxima reunião, cole vistas à abertura das
propostas técnicas, devendo, potranto, as licitantes acompanharem diariamente as informações publicadas para se
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