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Nota Técnica nº 009/2022 – GERCSC 

 

Brasília-DF, 06 de junho de 2022. 

 

De: Gerência do Centro de Serviços Compartilhados - GERCSC 

Para: Gerência Administrativa – Núcleo de Compras e Contratos 

Assunto: Análise de Documentação – Pregão Eletrônico nº 5/2022 

Licitante: FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA EPP. 
 

1. INTRODUÇÃO 

Em cumprimento dos procedimentos de contratações e execuções contratuais no 

âmbito do CAU/BR, esta Gerência expõe o que segue em relação à listagem de documentos 

encaminhada. 

 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Lei 8.666/93 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos; 

Decreto nº 5.450/2005; 

Lei nº 10.520/2002; 

Lei nº 12.378/2010; 

Edital Pregão Eletrônico nº 5/2022 

 

3. DOS FATOS 

Tratam os autos da análise dos documentos apresentados a fim de validar a 

contratação, mediante Pregão, da empresa FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 

EPP, para prestação de serviços de Tecnologia da Informação na forma de serviço 

continuado, compreendendo mensuração de tamanho de soluções de software e validação de 

tamanho funcional, com a ferramenta de gestão de métricas e baseline e sem dedicação 

exclusiva de mão de obra.  

A empresa mencionada apresentou o 1º menor lance para o certame, a um custo total 

de R$ 96.900,00 (noventa e seis mil e novecentos reais), para o período de vigência de 12 

meses, conforme proposta apresentada em sessão pública do Pregão nº 5/2022, realizado 

em 06/06/2022. 
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4. DA ANÁLISE DOS ASPECTOS FORMAIS DA DOCUMENTAÇÃO 

Verificou-se por meio de análise dos documentos apresentados na fase de habilitação 

do processo licitatório, se os critérios para a habilitação e julgamento quanto à qualificação 

técnica da licitante estão de acordo com o exigido no documento de convocação da licitação.  

Conforme indicado no Termo de Referência, item 19 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO 

FORNECEDOR, as empresas licitantes deverão, para demonstrar a qualificação técnica, 

atender, obrigatoriamente, aos requisitos constantes neste capítulo. 

A licitante apresentou 07 (sete) atestados de capacidade das respectivas empresas: 

 ANATEL – QTD 01; 

 CAUBR – QTD 01; 

 DATASUS – QTD 01; 

 DPF – QTD 01; 

 FNDE – QTD 02; 

 MJ – QTD 01; 

A licitante ainda apresentou os certificados e Currículos Vitae dos colaboradores que 

poderão prestar os serviços ao CAU/BR, evidenciando que estão em concordância aos 

requisitos solicitados. 

Assim, a partir da documentação apresentada ao objeto, verificamos que todos os 

itens foram atendidos e /ou evidenciados nos atestados apresentados. 

Isto posto, diante do exame dos arquivos encaminhados que compõem a análise do 

procedimento em tela entendemos cumpridas as exigências quanto a qualificação técnica da 

licitante FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA EPP. 

5.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

Diante do exame dos documentos encaminhados que compõem a análise do 

procedimento em tela, verifica-se que a qualificação técnica apresentou conformidade ao 

solicitado no certame. 

Assim, em relação aos autos apresentados, a empresa FATTO CONSULTORIA E 

SISTEMAS LTDA EPP, atendeu às exigências estabelecidas, no item 19. 

Considerando que foi alcançado o objetivo de contratar a empresa para prestar os 

serviços especializados conforme objeto do pregão eletrônico nº 5/2022, sugerimos a 

homologação da empresa licitante, FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA EPP. 
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Neste sentido, esta nota técnica é apresentada ao Núcleo de Compras e Contratos 

para análise, conforme o caso, e as devidas providências necessárias à continuidade do 

processo.  

 Atenciosamente, 

 
 
 
 

MARCIO DE ANDRADE BELLISOMI 

Gerente do Centro de Serviços Compartilhados - GERCSC  

 


		2022-06-06T13:00:26-0300
	MARCIO DE ANDRADE BELLISOMI:04343351858




