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Vitor Hugo da Silva Ramos

De: Viviane Marques de Oliveira
Enviado em: segunda-feira, 27 de junho de 2022 13:02
Para: Pregao (DEPAD); Vitor Hugo da Silva Ramos
Assunto: Contrarrazão técnica Tikinet Edição LTDA

Prezado pregoeiro, 
 
Seguem contrarrazões relativas ao recurso apresentado pela empresa Tikinet Edição LTDA: 
 
Em relação à capacitação técnica da licitante que teve a vitória contestada no Pregão 05/2022, os fatos 
relatados pela empresa Tikinet Edição LTDA. podem ser contestados com base na leitura dos atestados e 
conferência das publicações atestadas pelos contratantes como diagramadas e revisadas pela empresa 
ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO - EPP. 
 

1) No atestado enviado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, 
Câmpus São Carlos, lê-se, textualmente: 
“serviço de Revisão textual, ortográfica e gramatical, de acordo com nova ortografia; Criação de 
capa; Criação de projeto gráfico e diagramação do miolo; ISBN sendo para o livro impresso e Ficha 
catalográfica; Normatização da referência bibliográfica enviada pelo autor dentro dos requisitos da 
CAPES e normas ABNT com finalização de edição e fechamento de arquivo para impressão. 

 
2) O mesmo ocorre no atestado enviado pela Universidade Federal do Tocantins. Mais uma vez, o 

prestador efetuou o serviço de normatização, conforme citação textual do atestado, a seguir: 
Todas as publicações foram realizadas nos formatos digitais em PDF, com diagramação de capa e 
miolo, ilustrações, revisão ortográfica, gramatical e das normas da ABNT, produção de ficha 
catalográfica e solicitação de ISBN 

 
3) Além desta, temos outras duas publicações contendo Referências Bibliográficas: a Revista de Saúde 

Pública do Paraná e a mv&z, do CRMV-SP. Apesar de os contratantes não terem sido explícitos em 
relação ao serviço de normatização, o fato de terem realizado a revisão gramatical 
automaticamente inclui a revisão das referências, pois estas fazem parte do conteúdo da 
publicação. Além disso, os atestados citados neste item 3 atendem ao disposto no item 5.4 do 
Termo de Referência, pois são publicações que possuem ISSN. 
 
5.4. A licitante, no ato da contratação, deverá comprovar experiência em revisão e editoração de 

revistas com ISSN, as quais publiquem artigos científicos e em educação continuada, bem como 
reportagens. A experiência pode ser comprovada por meio de publicações diversas, com diferentes perfis 
(científicas ou comuns), pois é importante saber trabalhar com ambos os perfis, dado o caráter da Revista 
CFMV, que apresenta conteúdo de ambos os tipos. 
 
Assim, a licitante cumpre, extensivamente, os itens 10.1 e subjacentes, abaixo citados: 
 

10.1.1. Os elementos mínimos de qualificação técnica que serão exigidos são: 
10.1.1.1 que executou ou executa contrato compatível com o objeto desta licitação; 

            (...) 
10.1.1.3 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer 
respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas: 
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10.1.1.3.1 Deverá haver a comprovação de experiência mínima de 20% na 
prestação de serviço relativa aos itens contratados, sendo aceito o somatório de 
atestados de períodos diferentes. 
(...) 

10.1.1.3.3 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo 
da contratação, a apresentação de diferentes atestados de contratações 
executadas de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de 
comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação. 

Com isso, pode-se certificar que a licitante atende ao exigido no edital e está apta a executar os serviços 
em contratação via Pregão 05/2022. 

************* 
 
Certa de sua compreensão, permaneço à disposição para o esclarecimento de possíveis dúvidas. 
Cordialmente, 
 

 

 
Viviane Marques 
Jornalista – Subeditora da Revista CFMV 
Departamento de Comunicação, Marketing e Planejamento - Decomp 
Conselho Federal de Medicina Veterinária 
Tel.: (61) 2106-0449  
https://bit.ly/_RevistaCFMV 
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