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Kamila Alves Chianca <kamila.chianca@tre-df.jus.br>

Manifestação Técnica - Pregão 
4 mensagens

Kamila Alves Chianca <aslic@tre-df.jus.br> 15 de março de 2022 17:49
Para: ascom@tre-df.jus.br

À ASCOM
 
Senhor(a) Chefe,
 
encaminho Proposta de Preços e Atestados técnicos da empresa R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA,  que ofertou o menor
preço no Pregão Eletrônico nº 01/2022, cujo Edital consta em anexo para análise e manifestação dessa unidade com a maior brevidade possível.
Os documentos também podem ser acessados pelo link: http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/Pregao/lista_pregao_filtro.asp?Opc=2  
> Preencher as colunas: Cód. UASG (70025) e número do Pregão (012022).
> Selecionar as opções: “Realizar Julgamento” e “Consultar”
 
Atenciosamente,
 
Kamila Alves
Assessoria de Licitações - ASLIC

5 anexos

2 Proposta-Final.pdf 
236K

11.1h---IBC---producao-midiatica.pdf 
52K

11.1h---SESC---Interpretacao-LIBRAS.pdf 
248K

11.1h---Prefeitura-de-Goiania---audiodescricao.pdf 
298K

EDITAL P.E 01.2022 - 0003139-71.2021.6.07.8100 - serviços de  interpretação em Libras-  Não Exc..pdf 
1059K

Karen Pacheco Fontenele <karen.fontenele@tre-df.jus.br> 16 de março de 2022 14:53
Para: Kamila Alves Chianca <aslic@tre-df.jus.br>

Senhora Assessora da ASLIC,

Em resposta à solicitação de análise e manifestação desta unidade técnica acerca da Proposta da empresa Box.edu Soluções Educacionais, encaminho abaixo as
considerações desta unidade.

Após análise dos documentos apresentados, constatou-se que, embora a licitante interessada tenha enviado uma proposta de preço que segue o modelo constante
do item 35 do Edital, os atestados de capacidade técnica não se encontram em conformidade com as exigências previstas. De acordo com as especificações
editalícias, para fins de comprovação da qualificação técnica, deveria ser apresentado, entre outros:

i.1) 1 (um) ou mais atestado(s) de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove
que a licitante executou ou está executando, de forma satisfatória, os serviços descritos nos três itens, no quantitativo mínimo de
50% (cinquenta por cento) das horas anuais a serem contratadas para cada um dos itens, pelo período mínimo de 12 (doze) meses.

A licitante interessada apresentou três atestados de capacidade técnica, atribuídos às seguintes instituições: Instituto Brasileiro de Coaching (IBC), Prefeitura de
Goiânia e Serviço Social do Comércio (SESC).

O atestado referente à prestação de serviço ao IBC refere-se à “produção midiática, tais como: videoaulas, vídeos animados e vinhetas, em setembro de 2021”.
Além de não especificar com exatidão o período em que o serviço foi executado e a quantidade de horas de prestação de serviço, o documento não evidencia que
a prestação do serviço esteja relacionada objeto específico deste Pregão (Contratação de empresa para a prestação de serviços de tradução/interpretação
simultânea em língua brasileira de sinais (libras), confecção de legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD), em eventos promovidos ou
apoiados pelo tribunal regional eleitoral do distrito federal (TRE-DF), nas modalidades ao vivo presencial (executado no local do evento), ao vivo não presencial
(reproduzido simultaneamente) ou gravado previamente).

Em relação ao atestado atribuído à Prefeitura de Goiânia, cabe salientar que o serviço prestado foi de audiodescrição e, pelo teor do documento, prestado em
“janeiro de 2022.” Embora o documento afirme que a empresa tem “cumprido fielmente com suas obrigações”, não há uma especificação clara de continuidade
do serviço.

O atestado atribuído ao Serviço Social do Comércio (SESC) consistiu na“contratação dos intérpretes de libras” para evento que aconteceu de 23 a 29 de
novembro de 2020.

Desse modo, se o primeiro item referente à qualificação técnica consiste na apresentação de atestado (s) “no quantitativo mínimo de 50% (cinquenta por cento)
das horas anuais a serem contratadas para cada um dos itens, pelo período mínimo de 12 (doze) meses”, ainda que o período de 12 (doze) meses exigido pudesse
ser comprovado mediante a apresentação de mais de um atestado de capacidade técnica (admite-se somatório), desde que os períodos sejam sucessivos, não
havendo obrigatoriedade de que os períodos sejam ininterruptos, a documentação apresentada não traz o quantitativo de horas de prestação de serviço e parece
não compreender os três itens previstos em edital (tradução/interpretação, confecção de legenda e audiodescrição).

Neste caso, ainda que a empresa esteja prestando serviço à Prefeitura de Goiânia desde janeiro de 2022, e que o serviço descrito no atestado fornecido pelo IBC
estivesse relacionado ao objeto do presente Pregão durante o mês de setembro (e perfizesse um mês), e que o evento prestado ao SESC tenha acontecido de 23 a
29 de novembro, a somatória dos três atestados não atenderia à exigência do Edital de que as horas anuais “tenham sido contratadas para cada um dos itens, pelo
período mínimo de 12 (doze) meses”.

Desse modo, indago à ASLIC se seria o caso de inabilitar tecnicamente a licitante pelos erros formais apresentados ou, em seguimento à recomendação do
princípio do formalismo moderado, solicitamos à licitante interessada que promova diligências a fim de sanar essa questão referente aos atestados de
qualificação técnica.

Atenciosamente,
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Karen Fontenele

Assessoria de Comunicação - ASCOM

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Kamila Alves Chianca <aslic@tre-df.jus.br> 16 de março de 2022 1
Para: Karen Pacheco Fontenele <karen.fontenele@tre-df.jus.br>, ascom@tre-df.jus.br

Senhora Chefe substituta

Em complemento aos documentos de habilitação técnica, encaminho documentação enviada pela
empresa R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA como diligência, para análise e manifestação dessa ASCOM o mais brevemente possív
O Pregão encontra-se suspenso para análise da documentação e será reaberto amanhã, 17/03/2022 às 14:00 horas.

Atenciosamente,

Kamila Alves Chianca
Assessoria de Licitações - ASLIC
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

ATESTADO CIP - material instrucional.pdf 
281K

Contrato Goiás Turismo.pdf 
3514K

Karen Pacheco Fontenele <karen.fontenele@tre-df.jus.br> 16 de março de 2022 18:13
Para: Kamila Alves Chianca <aslic@tre-df.jus.br>

Senhora Assessora da ASLIC,

Em prosseguimento à solicitação de análise e manifestação desta unidade técnica acerca dos atestados de capacidade técnica enviados pela empresa Box.edu
Soluções Educacionais, informamos que os documentos apresentados pela licitante interessada não atendem o previsto no Edital.

Conforme frisado em manifestação anterior, com as especificações editalícias, para fins de comprovação da qualificação técnica, deveria ser apresentado, entre
outros:

i.1) 1 (um) ou mais atestado(s) de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove
que a licitante executou ou está executando, de forma satisfatória, os serviços descritos nos três itens, no quantitativo mínimo de
50% (cinquenta por cento) das horas anuais a serem contratadas para cada um dos itens, pelo período mínimo de 12 (doze) meses.

A licitante interessada adicionou dois atestados de capacidade técnica, atribuídos às seguintes instituições: Colégio Integrado Polivalente e Goiás Turismo.

O atestado referente à prestação de serviço ao Colégio Integrado Polivalente refere-se à “produção de material instrucional em vídeo (videoaulas) com janela em
LIBRAS, para o curso de Educação de Jovens e Adultos – EJA, perfazendo carga horária de aproximadamente 100 (cem) horas”. Apesar de constar a
quantidade de horas do serviço, o documento não traz o período em que o serviço foi executado, a fim de atender a regra editalícia que estabelece que os serviços
tenham sido ou estejam sendo executados pelo período mínimo de 12 meses nos três itens que contêm o objeto: prestação de serviços de tradução/interpretação
simultânea em língua brasileira de sinais (libras), confecção de legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD), em eventos promovidos ou
apoiados pelo tribunal regional eleitoral do distrito federal (TRE-DF), nas modalidades ao vivo presencial (executado no local do evento), ao vivo não presencial
(reproduzido simultaneamente) ou gravado previamente).

No que tange o Contrato atribuído à Goiás Turismo, é necessário frisar que, dos três itens relacionados ao objeto deste Pregão, apenas a tradução em libras consta
no rol de especificação do objeto previstos no item 2 do Contrato apresentado. Embora o contrato traga um item relativo a “legenda em português”, a legenda
prevista no objeto do Pregão consiste em confecção de legenda para surdos e ensurdecidos (LSE).

Desse modo, após as diligências e, constatada a inobservância dos critérios estabelecidos no Edital referentes aos atestados de capacidade técnica, decidimos pela
inabilitação da empresa.

Atenciosamente,

Karen Fontenele

ASCOM - TREDF 

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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