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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO TÉCNICA DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA NO 01/2020 

Às 14:00 horas do dia 01 de setembro de 2020, a Comissão Técnica da Licitação – Concorrência Pública no 01/2020 

reunidos através de Videoconferência pela ferramenta Meet – Google - link de acesso: 

https://meet.google.com/iuf-uobg-cry, presentes os Conselheiros Giuseppe Puorto (Coordenador) e João Alberto 

Paschoa dos Santos (secretário), a Analista de Comunicação do CRBio-01 Marcela da Fonseca Pereira (vogal), a 

Bióloga Patrícia Maria Contente Valenti (vogal) e a Assessora de Imprensa do Conselho Regional de Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional da 3ª Região (Crefito3) Mônica Faria dos Santos (vogal), analisando os recursos encaminhados 

pelas empresas Ex Libris e Partners deliberou: 

 
Recurso da empresa Partners: 
 

• Reforma da pontuação da Partners e das concorrentes 
 
A Comissão Técnica mantém a pontuação atribuída a cada concorrente, reiterando que levou em consideração 
todo o material entregue pelos licitantes e que teve como base os critérios do edital e do termo de referência da 
presente concorrência. 
 
Recurso da empresa Ex Libris: 
 

• Atestados comprobatórios 
O edital estabelece que cada concorrente deverá indicar até 05 experiências, cada uma delas comprovada por 
atestado emitido pelo cliente para o qual o serviço foi prestado. Não é explicitado no texto do edital que a 
comprovação deve vir no envelope da proposta técnica nem a exigência de que as assinaturas que constem nos 
comprovantes sejam autenticadas. 
 
A empresa Diagrama apresentou os atestados comprobatórios assinados dos serviços prestados no Envelope nº 1, 
aberto na Fase de Habilitação e rubricado por todos os licitantes, cumprindo, portanto a exigência indicada no 
edital. 
 

• Ausência de descrição e apresentação, pela Diagrama, de experiência na produção de revistas (digitais ou 
impressas) e de hotsites 
 

A empresa Diagrama relatou a experiência de reformulação do site do Conselho Regional de Psicologia do Rio 
de Janeiro (CRP-RJ) e a remodelação do “Jornal do CRP” (do CRP-RJ), além da lista de edições, bem como o 
trabalho realizado com a publicação o Jornal dos Economistas (do Conselho Regional de Economia do Rio de 
Janeiro - Corecon-RJ), o que supre a expectativa de descrição de experiências relativas à elaboração de sites e 
revistas, conforme o edital e os esclarecimentos prestados pela Comissão Permanente de Licitação. 

 

• Estratégia de Comunicação Jornalística 
 

A Comissão Técnica entende não ser motivo de desclassificação de qualquer licitante o excesso de número de 
páginas em quesitos, desde que respeitado o número total de páginas da proposta técnica.  
 
Levou, porém, em consideração a desobediência da empresa Diagrama ao limite de 5 páginas para o quesito de 
Estratégia de Comunicação Jornalística, diminuindo sua pontuação no quesito em questão. 
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