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3a ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS n.° 01/2015

Aos 03 dias do mês de março de 2016, às 10h, na sala de reunião da PRODAM -
Processamento de Dados Amazonas S.A, situada na Rua Jonathas Pedrosa n° 1937,
Praça 14 de Janeiro, estiveram presentes os membros da Comissão de Licitação:
Amélia de Souza Fernandes (Presidente), Gilson Teixeira de Souza (Membro),
Cleane Vidal Teixeira (Membro), Paula Tavares Amorim (Secretária) bem como o
Analista Técnico da Prodam Sr. Willian Albuquerque para dar continuidade ao
processo licitatório Tomada de Preços n° 01/2015, que tem como objeto: Contratação
de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria técnica para
apoiar na elaboração e gestão do Planejamento Estratégico, Capacitação em
Balanced Scorecard (BSC), Redesenho da Arquitetura Organizacional, Pesquisa
e Avaliação de Clima Organizacional e Política de Avaliação e Gestão de
Desempenho de acordo com as especificações, quantidades e demais condições Do
Edital e seus anexos. Foi instalada a sessão, e a Presidente abriu os envelopes das
Propostas Técnicas das licitantes habilitadas: VR Consultoria LTDA -ME (ausente),
MB Consultoria e Treinamento em Produtividade e Qualidade LTDA - EPP
(presente) e Valora Soluções em Gestão LTDA - EPP (presente), e o técnico
William Albuquerque, com auxílio da equipe de apoio da comissão de licitação, deu
início à análise da pontuação técnica de cada licitante, conforme planilha em anexo.
Após análise, as licitantes obtiveram o seguinte índice técnico: VR Consultoria: 76
pontos, MB Consultoria: 76 pontos e Valora Soluções: 100 pontos.
A presidente perguntou aos presentes se havia interesse em interpor recursos quanto
ao resultado da análise técnica. A licitante MB Consultoria alega que as empresas
Valora e VR apresentaram integrantes da equipe técnica que não são quadro próprio,
conforme item 16.2.3 do projeto básico. Além do que os atestados de comprovação
de experiência técnica da empresa VALORA não atende ao item 16.2.3 em sua
totalidade do projeto básico -Anexo 01 do edital.
A MB Consultoria também questiona a interpretação desta comissão e equipe técnica
do item 16.2.1 do projeto básico para pontuação técnica ao que se refere a avaliação
do tempo de atuação das licitantes.
A MB Consultoria questiona sua nota avaliada no item 16.2.2 do projeto básico, tendo
apresentado atestados com serviços relacionados a todas áreas solicitadas.
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O representante da empresa VALORA ausentou-se antes do encerramento desta
sessão pública

A próxima sessão será divulgada via e-mail e site institucional.

Nada mais havendo a tratar eu, Paula Tavares Amorim, lavrei a presente ata que
após lida será assinada por todos os presentes.

Manaus, 03 de março de 2016.

Comissão de Licitação

Amélia de Souzq Fernandes
Presidente

AmorimPaula'
Secrel

Willian Albuquerque
Analista Técnico
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Membro

Souza
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Membro
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EMPRESA: MB CONSULTORIA

Itens de avaliação:

1. Maior tempo comprovado de serviço

A comprovação deste fator será efetuada através de atestado de capacidade técnica emitido pela

instituição contratante, atestando a satisfação com o serviço realizado, que conste na descrição dos

serviços prestados, serviços relacionados às áreas de Planejamento Estratégico, Reestruturação e

Arquitetura Organizacional, Avaliação e Gestão de Desempenho e Pesquisa de Clima Organizacional.

TEMPO

Mais de 10 anos
6 a 10 anos
4 a 6 anos
0 a 3 anos

Nota Máxima

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

10
6
4
2
10

PESO

4

40

NOTA
OBTIDA

10

ÍNDICE TÉCNICO

40

40

2. Atuação em consultoria com a gestão pública

Experiência realizadas especificamente para a gestão pública - federal, estadual e/ou municipal. A
comprovação deste fator será efetuada através de atestado de capacidade técnica emitido pela
instituição contratante, atestando a satisfação com o serviço realizado, que conste na descrição dos
serviços prestados, serviços relacionados às áreas de:
I) Planejamento Estratégico e/ou;
II) Reestruturação e Arquitetura Organizacional e/ou;
III) Avaliação e Gestão de Desempenho e/ou
IV) Pesquisa de Clima Organizacional.

TEMPO

A empresa possui experiência

na gestão pública em todas as

quatros áreas correlacionadas
A empresa possui experiência

na gestão pública em três das

áreas correlacionadas
A empresa possui experiência

na gestão pública em duas das

áreas correlacionadas
A empresa possui experiência

na gestão pública em uma das

áreas correlacionadas
Nota Máxima

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

10

6

4

2

10

PESO

4

40

NOTA
OBTIDA

4

ÍNDICE TÉCNICO

16

16



3. Experiência da Equipe Técnica para entregar a Solução Completa

A comprovação deste fator será efetuada através de atestado de capacidade técnica, atestando a
satisfação com o serviço realizado, que conste os nomes dos membros da equipe técnica , em pelo
menos uma das na descrição dos serviços prestados, atestando a satisfação com o serviço
realizado, que conste na descrição os serviços relacionados às áreas de:
I) Planejamento Estratégico e/ou;
II) Reestruturação e Arquitetura Organizacional e/ou;
III) Avaliação e Gestão de Desempenho e/ou
IV! Pesquisa de Clima Organizacional.

CAPACIDADE

A empresa possui todos os
profissionais necessários em
seu quadro com atestados de
capacidade técnica em todas
os tipos de serviços para
entregar a solução.

A empresa possui todos os
profissionais necessários com
atestados de capacidade
técnica, entretanto em apenas
03 dos tipos de serviços para
entregar a solução.

A empresa possui todos os
profissionais necessários com
atestados de capacidade
técnica, entretanto em apenas
02 dos tipos de serviços para
entregar a solução.

A empresa possui todos os
profissionais necessários com
atestados de capacidade
técnica, entretanto em apenas
01 dos tipos de serviços para
entregara solução.

Nota Máxima

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

10

6

4

2

10

PESO

2

20

NOTA
OBTIDA

10

ÍNDICE TÉCNICO

20

20

VALOR TOTAL OBTIDO 76

Willian Santos de Albuquerque
Gerente de Escritório Projetos



EMPRESA: VR CONSULTORIA

Itens de avaliação:

1. Maior tempo comprovado de serviço

A comprovação deste fator será efetuada através de atestado de capacidade técnica emitido pela

instituição contratante, atestando a satisfação com o serviço realizado, que conste na descrição dos

serviços prestados, serviços relacionados às áreas de Planejamento Estratégico, Reestruturação e

Arquitetura Organizacional, Avaliação e Gestão de Desempenho e Pesquisa de Clima Organizacional.

TEMPO

Mais de 10 anos
6 a 10 anos
4 a 6 anos
0 a 3 anos

Nota Máxima

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

10
6
4
2
10

PESO

4

40

NOTA
OBTIDA

4

ÍNDICE TÉCNICO

16

16

2 Atuação em consultoria com a gestão pública

Experiência realizadas especificamente para a gestão pública - federal, estadual e/ou municipal. A
comprovação deste fator será efetuada através de atestado de capacidade técnica emitido pela
instituição contratante, atestando a satisfação com o serviço realizado, que conste na descrição dos
serviços prestados, serviços relacionados às áreas de:
I) Planejamento Estratégico e/ou;
II) Reestruturação e Arquitetura Organizacional e/ou:
III) Avaliação e Gestão de Desempenho e/ou
IV) Pesquisa de Clima Organizacional.

TEMPO

A empresa possui
experiência na gestão
pública em todas as
quatros áreas
correlacionadas
A empresa possui
experiência na gestão
pública em três das áreas
correlacionadas
A empresa possui
experiência na gestão
pública em duas das áreas
correlacionadas
A empresa possui
experiência na gestão
pública em uma das áreas
correlacionadas

Nota Máxima

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

10

6

4

2

10

PESO

4

40

NOTA
OBTIDA

10

ÍNDICE TÉCNICO

40

40



3. Experiência da Equipe Técnica para entregar a Solução Completa

A comprovação deste fator será efetuada através de atestado de capacidade técnica, atestando a
satisfação com o serviço realizado, que conste os nomes dos membros da equipe técnica , em
pelo menos uma das na descrição dos serviços prestados, atestando a satisfação com o serviço
realizado, que conste na descrição os serviços relacionados às áreas de:
I] Planejamento Estratégico e/ou;
II] Reestruturação e Arquitetura Organizacional e/ou;
I I I ] Avaliação e Gestão de Desempenho e/ou
IV] Pesquisa de Clima Organizacional.

CAPACIDADE

A empresa possui todos os
profissionais necessários
em seu quadro com
atestados de capacidade
técnica em todas os tipos
de serviços para entregar a
solução.

A empresa possui todos os
Drofissionais necessários
com atestados de
capacidade técnica,
entretanto em apenas 03
dos tipos de serviços para
entregara solução.

A empresa possui todos os
profissionais necessários
com atestados de
capacidade técnica,
entretanto em apenas 02
dos tipos de serviços para
entregar a solução.

A empresa possui todos os
profissionais necessários
com atestados de
capacidade técnica,
entretanto em apenas 01
dos tipos de serviços para
entregara solução.

Nota Máxima

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

10

6

4

2

10

PESO

2

20

NOTA
OBTIDA

10

ÍNDICE TÉCNICO

20

20

VALOR TOTAL 76

Willian Santos de Albuquerque
Gerente de Escritório Projetos
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EMPRESA:

Itens de avaliação:

VALORA SOLUÇÕES

1. Maior tempo comprovado de serviço

A comprovação deste fator será efetuada através de atestado de capacidade técnica emitido pela

instituição contratante, atestando a satisfação com o serviço realizado, que conste na descrição dos

serviços prestados, serviços relacionados às áreas de Planejamento Estratégico, Reestruturação e

Arquitetura Organizacional, Avaliação e Gestão de Desempenho e Pesquisa de Clima Organizacional.

TEMPO

Mais de 10 anos
6 a 10 anos
4 a 6 anos
0 a 3 anos

Nota Máxima

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

10
6
4
2
10

PESO

4

40

NOTA

OBTIDA

10

ÍNDICE TÉCNICO

40

40

2. Atuação em consultoria com a gestão pública

Experiência realizadas especificamente para a gestão pública - federal, estadual e/ou municipal. A
comprovação deste fator será efetuada através de atestado de capacidade técnica emitido pela
instituição contratante, atestando a satisfação com o serviço realizado, que conste na descrição dos
serviços prestados, serviços relacionados às áreas de:
I) Planejamento Estratégico e/ou;
II) Reestruturação e Arquitetura Organizacional e/ou;
III) Avaliação e Gestão de Desempenho e/ou
IV) Pesquisa de Clima Organizacional.

TEMPO

A empresa possui

experiência na gestão

pública em todas as quatros

áreas correlacionadas
A empresa possui
experiência na gestão
pública em três das áreas
correlacionadas
A empresa possui
experiência na gestão
pública em duas das áreas
correlacionadas
A empresa possui
experiência na gestão
pública em uma das áreas
correlacionadas

Nota Máxima

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

10

G

4

2

10

PESO

4

40

NOTA
OBTIDA

10

ÍNDICE TÉCNICO

40

40
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3. Experiência da Equipe Técnica para entregar a Solução Completa

A comprovação deste fator será efetuada através de atestado de capacidade técnica, atestando a
satisfação com o serviço realizado, que conste os nomes dos membros da equipe técnica , em
pelo menos uma das na descrição dos serviços prestados, atestando a satisfação com o serviço
realizado, que conste na descrição os serviços relacionados às áreas de:
I) Planejamento Estratégico e/ou;
11} Reestruturação e Arquitetura Organizacional e/ou;
111) Avaliação e Gestão de Desempenho e/ou
IV! Pesquisa de Clima Organizacional.

CAPACIDADE

A empresa possui todos os
profissionais necessários
em seu quadro com
atestados de capacidade
técnica em todas os tipos de
serviços para entregar a
solução.

A empresa possui todos os
profissionais necessários
com atestados de
capacidade técnica,
entretanto em apenas 03
dos tipos de serviços para
entregar a solução.

A empresa possui todos os
profissionais necessários
com atestados de
capacidade técnica,
entretanto em apenas 02
dos tipos de serviços para
entregar a solução.

A empresa possui todos os
profissionais necessários
com atestados de
capacidade técnica,
entretanto em apenas 01
dos tipos de serviços para
entregara solução.

Nota Máxima

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

10

6

4

2

10

PESO

2

20

NOTA
OBTIDA

10

ÍNDICE TÉCNICO

20

20

VALOR TOTAL OBTIDO 100
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Willian Santos de Albuquerque
Gerente de Escritório Projetos


