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PARECER TÉCNICO 

Brasília, 04 de setembro de 2015. 

 

À Comissão Permanente de Licitações do CAU/BR 

Sr. Pregoeiro,  

 

Assunto: Pregão 16/2015 – Mailing 

 

 Acerca do Pregão Eletrônico 16/2015 (Processo Administrativo nº 273/2015), 

de acordo com a solicitação de avaliação dos serviços oferecidos pela empresa 

classificada em primeiro lugar (Infra Experts Tecnologia e Comércio EIRELI – EPP), 

após diligência, fornecemos este parecer técnico, tendo como base o Anexo I - Termo 

de Referência:  

 

1. O sistema não atende ao item 4.1.1 e. do Termo de Referência.  Não é informado 

Periodicidade/Tiragem (veículos de grande mídia, mídia regional, mídia local, etc). 

 

2. O sistema não atende ao requisito exigido no item 4.1.2, uma vez que não é 

possível fazer download de uma lista tabelada, apenas em HTML.  

 

3. O sistema não oferece outras informações dos jornalistas, como endereço físico 

das empresas, para impressão automática de etiquetas, assim como não fornece o 

website do veículo, não atendendo ao item 4.1.6. 

 

4. O sistema não atende ao item 4.1.12: a data de atualização do banco de dados 

deveria ser acessível, o que não ocorre. 

 

5. O sistema não atende ao item 4.2.1, pois não gera mailing de forma automática, 

amigável e integrada. Na verdade são dois sistemas, não um só. Um gera o mailing 

para fazer download, outro serve para o upload e envio.  

 

6. Não existe a opção de envio de HTML com template próprio do contratante, apenas 

os que a empresa já fornece, não atendendo assim o item 4.2.2. 

 

7. Não é possível fazer envio de teste para e-mails previamente selecionados. Só é 

viável ver o preview. Logo, não se atende o exigido no item 4.2.3. 

 

8. Não é possível agendar o envio automático para quaisquer datas e horários futuros. 

Não atende, assim, ao item 4.2.7. 

 

 Nesses termos, opino que os serviços oferecidos não atendem ao exigido na 

licitação, solicitando ao pregoeiro as providências devidas para a inabilitação da 

concorrente.  
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Assessor Chefe da Assessoria de Comunicação Integrada do CAU/BR 


