
ESTADO DE GOÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Comissão EsPecial de Licitação

Qualificação Técnica - Análise

Consórcio VAPT VUPT GIDADÃO

fi.3.5 . DA QUALIFICAçÃO TÉGNICA

11.3.5.1 A Qualificação Técnica dos CONCORRENTES será

comprovada, cumulativamente, por meio dos seguintes documentos:

l. Atestado técnico-operacíonal, fomecido por pessoa

jurídica de direito ptiblico ou privado, devidamente

registrado no CRA, CREA ou CAU, que demonstre a

experiência do CONCORRENTE na gestäo,

gerenciamento ou administração de unidades de

atendimento, englobando a dísponibilização de

reoursos de teleinformática e a administração geral de

infraestrutura de imóveis cuja ârea mínima somada

seja igual ou superior a 10'000 m2 (dez mil metros

quadrados);

ll. Atestado técnice'operacional, fornecido por pessoa

jurídica de direito público ou privado, devidamente

registrado no CRA, CREA ou CAU' que demonstre a

experiência do CONCORRENTE na gestão,

gerenciamento ou administração em atendimento de

multisserviços, englobando, obrigatoriamente, a

prestação de serviços de recepção, informação,

orientaçäo e atendimento presencial, com quantidade

mínima somada de 10.000 (dez mil) atendimentos por

dia;

Aná!ìse e Pronunciamento: os atestados apresentados

referem-se a ambas finalidades, vez que abrangem tanto as

exigências de área física e de atendimentos.
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Foram apresentados os seguintes atestados e respectivas

certidöes de registro no CRA:

Consorciado Shopoing do Cidadão

1. Atestado emitido pela Junta Comercial do Rio de

Janeiro, tendo a consorciada 30% de pariicipação

no Consórcio Agiliza Rio. A certidão correspondente

é a no 48.416 à época. O vinculo entre ambos os

documentos encontra-se no verso da folha 000142

por meio das RCA's 18.743,18.744 e 18.745, todas

de 23 de fevereiro de 2012- O objeto do atestado

refere-se à prestação de serviços de gestäo de

Centrais de Atendimento nas seguintes Unidades:

Zona Oeste e Baixada Fluminense.

O Contrato referenciado no atestado é o no

01712008 e näo encontra-se anexado aos

documentos.

Entretanto, no atestado encontram-se presentes os

elementos previstos em ambos parâmetros de

habilitação, quais sejam: a gestão, gerenciamento

ou administração de unidades de atendimento e

seus multisserviços, disponibilização de recursos de

teleinformática, a administraçäo geral de

infraestrutura de imóveis e a prestaçåo de serviços

de recepção, informação, orientação e atendimento

presencial.

A média diária de atendimentos e a área encontram-

se na fofha 000134.

2. Atestado emitido pela Junta Comercial do Rio de

Janeiro, tendo a consorciada 30% de participação

no Consórcio Rio Cidadão. A certidão

conespondente é a de no 48.415 à época. O vinculo

entre ambos os documentos encontra-se no verso
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da folha OOO151 por meio da RCA 19.908. O objeto

do atestado refere-se à prestação de serviços de

gestão de Centrais de Atendimento na Unidade São

Gonçalo. O Contrato referenciado no atestado é o no

O2312O1O e näo encontra-se anexado aos

documentos .

Entretanto, no atestado encontram-se presentes os

elementos previstos em ambos parâmetros de

habilitaçäo, quais sejam: a gestão, gerenciamento

ou administração de unidades de atendimento e

seus multisserviços, disponibilização de recursos de

teleinformática, a administraçáo geral de

infraestrutura de imóveis e a prestação de serviços

de recepçåo, informação, orientação e atendimento

presencial.

A média diária de atendimentos e a área encontram-

se na folha 000144.

3. Atestado emitido pela Secretaria de Justiça e

Gidadania - SEJUS do Estado do Ceará, tendo a

consorciada 4Qo/o de participação na SPE Ceará

Serviços de Atendimento ao Cidadão S/4. A ceftidão

conespondente é a de no 6712017 por meio da RCA

20171000100003. O objeto do atestado refere-se à

Concessão Administrativa dos SERVIçOS VAPT

VUPT nas seguintes Unidades: Antonio Bezerra,

Juazeiro do Norte, Messejana e Sobral' O Contrato

referenciado no atestado é o no 10712013 e não

encontra-se anexado aos documentos .

Entretanto, no atestado encontram-se presentes os

etementos previstos em ambos parâmetros de

habilitaçäo, quais sejam: a gestão, gerenciamento

ou administraçåo de unidades de atendimento e

seus multisserviços, disponibilização de recursos de

teleinformática, a administração geral de
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infraestrutura de imóveis e a prestaçäo de servíços

de recepçåo, informação, orientação e atendimento

presencial.

As médias diárias de atendimentos encontram-se na

folha 000154 e as áreas na folha 000153.

4. Atestado emitido pela Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão (SEPLAG) do Estado de

Minas Gerais, tendo a consorciada 40Yo de

participação na Concessionária Mínas Cidadão

Centrais de Atendimento S.A. A certidão

conespondente é a de no 823 por meio da RCA no

11.216 de 20 de abril de 2016. O vinculo entre

ambos os documentos encontra-se na folha 000168.

O objeto do atestado refere-se à serviços integrados

nas seguintes Unidades de Atendimento I

UAI: Betim, Governador Valadares, Juiz de Fora,

Montes Claros, Uberlândia e Varginha. No atestado

encontram-se relacionados os dados do contrato

correspondente estando presentes os elementos

previstos em ambos paråmetros de habilitaçäo,

quais sejam: a gestão, gerenciamento ou

administração de unidades de atendimento e seus

multisserviços, disponibilizaçåo de recursos de

teleinformåtica, a administração geral de

infraestrutura de imóveis e a prestação de serviços

de recepção, informação, orientaçäo e atendimento

presencial.

A média diária de atendimento das unidades

encontra-se na folha 000169 e as áreas no verso da

folha 000168 e na folha 000169'

Consorciado TB Servicos' Transporte. Limpeza'

Gerencíamento e Recursos Humanos S'A
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1. Atestado emitido pela Companhia de

Processamento de Dados do Estado de São Paulo -
PRODESP, relativamente ao Posto Poupatempo

Säo José do Rio Preto. A certidão correspondente é

a de no 75812017. O vinculo entre ambos os

documentos encontra-se na folha 000172 por meio

do RCA 207412013. O objeto do atestado refere-se à

prestação de serviços de geståo do Posto

Poupatempo São José do Rio Preto.

No atestado e no contrato referenciado pelo

atestado (Contrato no PRO.00.5408) encontram-se

presentes os elementos previstos em ambos

parâmetros de habilitação, quais sejam: a gestão,

gerenciamento ou administração de unidades de

atendímento e seus muttisserviços, dísponibilização

de recursos de teleinformática, a administração

geral de infraestrutura de imóveis e a prestação de

serviços de recepção, informação, orientação e

atendimento presencial.

A média diária de atendimentos encontra-se na folha

000174 e a área na folha 000210.

2. Atestado emitido pela Companhia de

Processamento de Dados do Estado de São Paulo -
PRODESP (Atestado no 49212015), relativamente ao

Posto Poupatempo Bauru. A certidão

correspondente é a de no 75712017. O vinculo entre

ambos os documentos encontra-se na folha 000314

por meio do RCA 18æ12012. O objeto do atestado

referese à prestação de serviços de gestão do

Posto Poupatempo Bauru.

No atestado e no contrato referenciado pelo

atestado (Contrato no PRO.00.4897) encontram-se

presentes os elementos previstos em ambos
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parâmetros de habilitação, quais sejam: a gestão,

gerenciamento ou administração de unidades de

atendimento e seus multisserviços, disponibilizafio

de recursos de teleinformática, a administração

geral de infraestrutura de imóveis e a prestação de

serviços de recepção, informaçäo, orientação e

atendimento presencial.

A media diária de atendimentos encontra-se na folha

000316 e a área na folha 000348.

Resumo dos paråmetros sob análise:

Gonclusão - Observa-se o atendimento aos paråmetros

exigidos nos incisos I e ll.

?rr-il,{.¡.r,¡"' å.-... !txr¡r¡tr< ir¡2t

lll. Atestado técnico-profissional, fornecido por pessoa

jurídica de direito público ou privado, devídamente

registrado no CREA ou CAU, que demonstre a

experiência do CONGORRENTE na construção de

imóveis cuja área mfnima somada seja igual ou

superÍor a 1.500 m2 (um mil e quinhentos metros

quadrados) ou reforma de imóveis cuja área minima

somada seja igual ou superior a 10.000 m2 (dez mil

metros quadrados).

Análise e Pronunciamento: Foram apresentados

seguintes atestados e respectivas certidöes de registro

CREA:
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1. Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo Cía

Brasileira de Distribuição vinculado à Certidão de

Acervo Técnico (1020140001735) em nome de

Rosalvo Alves de Sousa Jrinior relativo aos serviços

de implantação de Hipermercado incluindo:

Gerenciamento e planejamento das obras,

aprovaçäo e ligaçöes de utilidades, Obtenção de

habitese e demais autorizações, elaboração e

coordenação de todos os projetos, serviços de

terraplanagem e contençöes, drenagens,

pavimentação interna, sistema víário interno' e

serviços de construção civil em geral (fundaçöes

estruturas, alvenaria, pisos, acabamentos,

impermeabitização, senalheria, etc.) com área de

construçäo de 17.937,26 m2.

2. Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo

Atacadão S.A vinculado à Certidão de Acervo

Técnico (2620160009322) emitido pelo CREA-SP

em nome de Rosalvo Alves de Sousa Júnior relativo

aos serviços de implantação de loja Atacadão,

incluindo: Gerenciamento e planejamento das obras,

aprovação e ligações de utilidades, Obtenção de

habite'se e demais autorizações, elaboração e

coordenação de todos os projetos, serviços de

terraplanagem e contençöes, drenagens,

pavimentação interna, sistema viário interno, e

serviços de construção civil em geral (fundaçöes

estruturas, alvenaria, pisos, acabamentos'

impermeabilizaçâo, senalheria, etc.) com área de

construção de 13.028,81 m2'

3. Atestado de Capacidade Técnica emitido pefa

Concessionária do Aeroporto lnternacional de

Guarulhos S.A. vinculado à Certidão de Acervo

Técnico (2620170009010) emitido pelo CREA-SP
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em nome de Bruno Ferreira Caramez relativo aos

serviços da 1a Fase de Construção, Ampliação e

Reforma do Aeroporto André Franco Montoro -
Aeroporto lnternacional de Guarulhos com área de

1.294.264 m2. O profissional aparece listado no

atestado, na folha 610.

Conclusão Com base na documentaçåo apresentada e as

quantidades atestadas, verifica-se o atendimento aos

parâmetros exigidos no inciso lll.

lV.lndicaçãode03(três)responsáveistécnicos,sendo0l

(um) encarregado pela instalação física, 01 (um)

encarregado pela implantaSo dos serviços e 01 (um)

pela operação das UNIDADES DE ATEND¡MENTO

VAPT VUPT, com escolaridade de nível superior e

cunículo lattes, conforme modelo constante do Anexo

ll, do EDITAL;

AnáliseePronunciamento:Foramapresentadosos
seguintes documentos:

1. lndicação dos seguintes responsáveis técnicos :

Rosalvo Alves de Souza Júnior e Bruno Ferreira

Caramez como responsáveis técnicos pela

instalação das Unidades de Atendimento lntegrado

ao Cidadão, Edmilson Fernandes Barbosa como

responsável técnico pela implantação das Unidades

de Atendimento lntegrado ao Cidadão e Plínio Ripari

como responsável técnico pela operação das

Unidades de Atendimento lntegrado ao Cidadão'

conclusão-observa-seoatendimentoaosparâmetros

exigidos no inciso lV.
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V. Comprovação de experiência do responsável técnico

indicado para a instalação física das UNIDADES DE

ATENDIMENTO VAPT VUPT, nos termos do inciso lV,

acima, em serviços com característícas correlatas e

compatíveis com as desta Licitação, mediante a

apresentaçäo de Certíficado de Acervo Técnico

expedído pelo CREA ou CAU de qualquer estado da

federação;

Análise e Pronunciamento: Foram apresentados os

seguintes documentos:

1. Em relação ao responsável técnico Rosalvo Alves

de Souza Júnior foram indicados os Atestados

apresentados em atendimento ao inciso lll. Foram

apresentados documentos que indicam a

regularidade junto ao CREA-SP, Currículo Lates,

comprovação de escolaridade em nível superior, e

comprovação de vinculo previsto no edital por meio

de contrato de prestação de serviços firmado entre o

profissional e Shopping do Cidadäo Serviços e

lnformática S.A, esta integrante do Consórcio.

Verificou-se a conelação compatibilidade entre os

serviços atestados e o objeto da licitação.

2. Em relação ao responsável técnico Bruno Ferreira

Caramez também foi indicado o Atestado

apresentado em atendimento ao íncíso lll. Foram

apresentados documentos que indicam a

regularidade junto ao CREA-SP, Cunlculo Lates,

comprovação de escolaridade em nível superior, e

comprovação de vinculo previsto no edital por meio

de contrato de prestação de serviços firmado entre o

profissional e Shopping do Cidadão Serviços e

lnforrnática S.A, esta integrante do Consórcio.
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Verificou-se a correlação e compatibilidade entre os

serviços atestados e o objeto da licitação.

Gonclusão - Com base na documentaçäo apresentada

verifica-se o atendimento aos parâmetros exigidos no inciso

V.

Vl. Comprova$o de experiência do responsável técnico

indicado para a implantação dos serviços nas

UNIDADES DE ATENDIMENTO VAPT VUPT, nos

termos do inciso lV acima, devidamente registrado no

CREA, CAU ou CRA, em serviços com características

conelatas e compatíveis com as desta Licitação;

Anâlise e Pronunciamento: Foi apresentado o seguinte

atestado e respectiva certidão de registro no CRA:

10

Atestado emitido pela Secretaria da Justiça e Cidadania do

Estado do Ceará, em nome do profissional Edmilson

Femandes Barbosa relativamente a unidades do Programa

Vapt Vupt do Governo do Estado do Ceará. A certidão

conespondente emitida em nome do mesmo profissional é

a de no 7512017. O RCA correspondente é o de no

2017100010005 e os aditivos tem o mesmo número

seguido dos algarismos 1 e 2 todas de22 de novembro de

2017. O atestado tem entre as serviços previstos no objeto

a implantaçäo, geståo da operaçáo e manutenção das

unidades de Antonio Bezerra, Juazeiro, Messejana e

Sobral. Foi apresentado também contrato social da

empresa VMM Serviços Administrativos LTDA que tem

Edmilson Fernandes como parte da sociedade a qual

consta do atestado emitido.
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2. Atestado emitido pela Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Econômico, Energia, lndustria e Serviços

do Estado do Rio de Janeiro, em nome do profissional

Edmilson Fernandes Barbosa relativamente à Unidade Rio

Poupa Tempo da Baixada Fluminense. Nåo existe certidão

do CRA. O atestado tem entre as serviços previstos no

objeto a implantação, operagão, gestão, gerenciamento,

manutenção e administraçåo da unidade Rio Poupa Tempo

Baixada Flumínense.

Gonclusão - Foi apresentado ainda a comprovação de

regularidade junto ao CRA-SP, o Cunículo Lates,

comprovante de escolaridade de nível superior e

comprovante de vinculo previsto no edital por meio de

contrato de prestação de serviços firmado entre o

profissional e Shopping do Cidadão Serviços e lnformática

S.A, esta integrante do Consórcio. Os serviços tem relaçäo

direta e compatÍveis com o objeto da licitação. Com base

na documentação apresentada verifica-se o atendimento

aos parâmetros exigidos no inciso Vl. Destaca-se que o

atestado de que trata o item 2, foi desconsiderado por não

atender às exigências do Edital.

Vll. Comprovação de experiência do responsável técnico

indicado para a operação das UNIDADES DE

ATENDIMENTO VAPT VUPT, nos termos do inciso lV

acíma, devidamente registrado no CREA, CAU ou

CRA, em serviços com características correlatas e

compatíveis com as desta Licitação;

LL

Análise e Pronunciamento: Foram apresentados os

seguintes atestados e respectivas certidões de registro no

CRA:
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1. Atestado emitido pela Secretaria de Estado da Casa

Civil e Desenvolvimento Econômico - Subsecretaria

de Desenvolvimento econômico em nome de Plínio

Ripari relativamente a unidades Rio Poupa Tempo.

As certidões correspondentes em nome do mesmo

profissional são as de no 1661012017 e 1661212017 '

Os RCA correspondentes e respectivos såo o de no

20171000100377 e os aditivos tem o mesmo

número seguido dos algarismos 1 a 7 todas de 09

de novembro de 2017 e o de no 20171000100378 e

os aditivos tem o mesmo número seguido dos

algarismos de 1 a 5. O atestado tem entre as

serviços previstos no objeto a implantação,

operaçåo, gestão, gerenciamento, manutenção e

administração das unidade Rio Poupa Tempo da

Zona Oeste, da Baixada Fluminense e São Gonçalo.

O vinculo entre o Atestado e a CeÉidão encontra-se

na folha 000848.

2. Atestado emitido pela Secretaria de Justiça e

Cidadania - SEJUS do Estado do Ceará, tendo a

consorciada 40o/o de participação na SPE Ceará

Serviços de Atendimento ao Cidadão S/4. A certidão

correspondente emitida em nome Plínio Ripari é a

de no 7612017 por meio da RCA 20171000100006

de 22 de novembro de 2017. O objeto do atestado

refere-se à Concessão Administrativa dos

SERV¡çOS VAPT VUPT nas seguintes Unidades:

Antonio Bezena, Juazeiro do Norte, Messejana e

Sobrat. O Contrato referenciado no atestado é o no

10712013 e não encontra-se anexado aos

documentos.

Entretanto, no atestado encontram-se presentes os

as atividades de operação das unidades.
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Conclusão - Foi apresentado ainda a cornprovaçäo de

regularidade junto ao CRA-SP, o Cunículo Lates'

comprovante de escolaridade de nível superior e

comprovantedevinculoprevistonoeditalpormeiodedo

estatuto social da empresa shopping do cidadão serviços

e lnformática S.A, esta integrante do Consórcio' Os

serviçostemrelaçäodiretaecompatíveiscomoobjetoda

licitaçäo.Combasenadocumentaçãoapresentada
verifica-se o atendimento aos paråmetros exigidos no inciso

vll.

Vlll. Compromisso de disponibilização de pessoal

necessário à prestação dos SERVIçOS, Gonforme

modelo constante do Anexo ll, deste EDITAL.

AnáliseePrcnunciamento:Foramapresentadosos

seguintes documentos:

1. Declaração emitida pelos membros do Consórcio de

que disponibilizará pessoal/recursos humanos

necessários e sr¡ficientes para a prestaçäo dos

serviços durante todo o Ptazo da Concessäo

Administrativa.

13

conclusão-observa.seoatendimentoaosparâmetros

exigidos no inciso Vlll.

coNclusÃo ecencA DA SUALIFICAçÃO rÉcrulca

DO CONSÓRCþ SOB ANÁLISE:

Nos termos dos registros aqui detalhados acerca da análise

da documentação apresentada pelo Consórcio'

retativamente aos documentos exigidos para a qualificaçäo

técnica, a Comissão considera que encontram-se atendidos

todos os parâmetros previstos nos incisos de I a Mll'
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concluindo pela conformidade quanto à Qualificação

Técnica. Esta conformidade por sua væ permite a

habilitagão do Gonsércio, quanto a este aspecto em

particular.

lris Pereira da Silva

Goiânia, 23 de fevereiro de 2018.
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