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ATA DE .ABERTURA DA CONCORRÊNCIA 02/2021

Aos trinta e um do mês de agosto de 2021, às lO (de2) horas, na sala de reunião númel:o 03 (três) da
Funpresp-Exe, Setor Comercial Norte, quadra n' 02, 2' andar, sala 203 do Edifício Corporate
Financiam Centei: -- Brasília-DF, reuniu-se a Comissão Especial de licitação - CEL instituída pela
Portais n' 32, de 30 de abril de 2021, representada pelo seu Presidente Jogo Batista de Jesus
Santana, e pelos seus membros Fabiane de Sousa Dumont e Priscilla Luz Otoni, para
proceder à abertura da Concorrência n' 02/2021, do tipo TÉCNICA E PREÇO, objedvando
contratação de empresa prestadora de ser-viços de comunicação corpos:atava, relativa ao Processo n'
03750.010205.000007/2021-17. Ao iniciar a reunião, iniciou-se o credenciamento das empresas: l)
FSB Comunicação e Planejamento Estratégico LTDA; 2) in Pacto Comunicação
Corporativa e Digital S.S; 3) in Press Oâcina Assessoria de Imprensa e Comunicação
LTDA; e 4) Partners Comunicação Integrada Ltda. À sessão compareceram os representantes

de todas as licitantes, que entregaram, no início da sessão, os respectivos envelopes. Os envelopes
foram mosüados aos representantes das licitantes, que constataram estarem incólumes, sendo que à
exceção do envelope n' 2, entregue aberto, confonne determinou o Edital, todos os demais
envelopes foram rubricados no fecho. Dando continuidade ao certame, iniciou-se a abertura dos
envelopes n' l contendo a documentação de habilitação. Paralelamente, foi veriãcada a situação das
empresas Junto ao Sistema de Cadastramento Uniãcado de Fornecedores -- SICAF, mediante

pesquisa ao Comprasnet e também, dos i-espectivos sócios majodtádos, constatando-se a situação
regular nos documentos abrangidos pelo referido sistema. Da mesma fonna, foram extl:aídas as
certidões, observando o subitem 23.2 do Edital, não se observando nenhuma vedação de
participação por parte das empresas- Os documentos foram submetidos à apreciação dos
representantes das empresas, os quais se abstiveram de fazer registros. Ato contínuo, a Comissão
Especial de Licitação procedeu a análise da documentação de habilitação e declarou todas as
participantes habilitadas, tendo em vista o atendimento de todas as condições previstas no Edital,
sendo que todas as licitantes abi:ifatn mão da interposição de recurso, o que, por sua vez,
possibilitou o prosseguunento da sessão com a abertura dos invólucros n's 2 e 4, relativos à
pi:oposta técnica, cujos documentos foram submetidos à api-eciação dos repi:esentantes legais, que os
vistaram. Foram realizados os seguintes registros: in Press -- alegou que duas propostas das apócrifas
que continham mais de 15 (quinze) páginas, conta:aihndo o subitein 1.2.6 do apêndice 111 do Ptojeto
Básico. Identificou dentre as apócrifas uma proposta, cujo cronograma não especificou as fases de
produção, implementação, manutenção e conclusão das ações, subitem 1.3.4 apêndice 111 do Prometo
Básico. ParMers -- ratificou as alegações da in Press, complementando que há duas propostas
apócl:idas possuem gramatura da capa com especificação diferente da exigida no Edital, que foi 90
gramas. Em relação a capacidade de atendimento da in Press, envelope n' 4, não foi efetuado a
comprovação do número de contrato dos atestes, contrariando o que prescreve o subitem 1.6.2.1 do
apêndice 111 do Prometo Básico. Relativo ao subitem 2.3.2 do apêndice 111 do PB, nos quesitos de
pontuação de comprovação da escolaridade de pós graduação, à exceção da Partnei:s, as
concorrentes não atenderam o requisito. Contestando as alegações da Partners, as demais empresas
assim se manifestaram que a alínea b do subitem 1.5.2 do apêndice 111 do PB exige apenas o
currículo resutnido dos profissionais. O presidente da CEL infomlou que, opor-tunamentef
convocará as licitantes para abedDuJ:a do invólucro n' 3, conforme reza o Edital ao tempo que
i:ecomendou que as empa:asas acompanhem no site da Fundação os avisos, comunicados
convocações e decisões.
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