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INFORMAÇÃO 12/2022 - SECOM/DECOMP/DE/CFMV/SISTEMA

              Prezado pregoeiro,

     Em atenção ao Despacho 36331 (INFORMAÇÃO 73/2022 - SECLC), segue avaliação com base nos
atestados de capacidade técnica enviados pela licitante ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO – CNPJ
20.440.179/0001-05 (ref. Pregão CFMV nº 05/2022, Processo 0110050.00000005/2022-87).

     A análise foi realizada de acordo com as exigências estabelecidas no Termo de Referência (TR) que
compõe o referido processo e no qual se baseou o edital do presente pregão.

1.     Levando em conta os documentos enviados pela licitante, apura-se que a empresa enviou 6 (seis)
atestados de capacidade técnica, dos quais 5 (cinco) atendem total ou parcialmente o disposto no item 1 do
Edital do Pregão Eletrônico 05/2022, a saber:

1 . DO OBJETO

1.1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos (revisão ortográfica e gramatical, editoração e

diagramação), de 4 (quatro) edições da Revista CFMV, com periodicidade trimestral, conforme condições, quantidades e

exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2 O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de editoração (Catser 10138) e criação de novo projeto gráfico

para a capa (Catser 25330). O primeiro compreende as etapas de diagramação, revisão ortográfica e gramatical, editoração,

normalização de artigos de acordo com as regras mais atuais da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); inclui

criação de artes, infográficos, tratamento de imagens e demais atividades relacionadas à publicação. O segundo diz respeito à

elaboração de nova identidade visual para a capa, em sintonia com o projeto gráfico do miolo da revista (...).

2.     O licitante atende também ao disposto nos itens 10.1 a 10.1.1.1 e 10.1.1.1.3 do Termo de Referência e
seus subsequentes:

10.1 A empresa a ser contratada deverá apresentar elementos mínimos de qualificação técnica, devendo comprovar para o

desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio dedesempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio de

apresentação de declarações/atestados de capacidade técnicaapresentação de declarações/atestados de capacidade técnica.

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 licitaçãoque 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:

10.1.1.3.1 Deverá haver a comprovação de experiência mínima de 20% na prestação de serviço relativa aos itensDeverá haver a comprovação de experiência mínima de 20% na prestação de serviço relativa aos itens

contratadoscontratados, sendo aceito o somatório de atestados de períodos diferentes.

3.     No todo, o licitante demonstra atender ao disposto nos itens 5.3, 5.4 e subjacentes (5.3.1 a 5.3.7) do
Termo de Referência, evidenciando a necessária experiência com objetos afins aos do presente pregão
(editoração de revistas e publicações com ISSN e com Referências que seguem a Norma ABNT).

Ante o exposto, segue parecer:

Como jornalista do Departamento de Comunicação, Marketing e Planejamento (Decomp/CFMV), subeditora da
Revista CFMV, considero o presente licitante habilitado a fornecer os serviços requeridos no Pregão nº
05/2022.

Brasília, 14 de junho de 2022.



Viviane Marques de Oliveira
Setor de Comunicação e Marketing
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