PARECER TÉCNICO ASCOM Nº 0002/2021

PROCESSO CN0007/2021
Brasília, 1 de outubro de 2021.

Prezada Pregoeira,
Trato da análise da documentação enviada pela empresa Arco Informática, que ofertou o menor
preço para o serviço de diagnóstico, desenvolvimento e manutenção de site, objeto do Pregão nº
006/2021.
Informo que a respeito das exigências constantes no item 15.9 do edital nº 006/2021, a empresa
enviou os seguintes documentos de qualificação técnica:
15.9.1.1. Comprovação de aptidão para o desempenho da atividade pertinente e
compatível com o objeto da licitação, por meio da apresentação de atestado(s) de
capacidade fornecido(s) por pessoas jurídicas, de direito público ou privado, incluindo
desenvolvimento, elaboração, manutenção de páginas web e, análises, design e
programação de sistemas informatizados de gestão para bancos de dados acessados
pela Internet, tenho total domínio e experiência técnica de sua equipe em programação
de banco de dados PHP, HTML, XML e SQL.
A empresa Arco Informática apresentou atestados emitidos pelas empresas Universidade
Tecnológica Federal Do Paraná, Fundação Carlos Alberto Vanzolini, Grupo Folha de Caparaó,
Sindicato de Empresas de Transporte de Cargas & Logística do Estado do Espírito Santo, Ordem dos
Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo, Conselho Federal de Serviço Social, Senar – Espírito
Santo, Tasso Consultoria. Os documentos apresentam os itens de identificação e descrição do objeto
contratado, conforme previsto no Edital. Nos atestados, as empresas informam a capacidade dos
profissionais da Arco Informática de programar em “linguagens como PHP, .Net, Java Script, CSS,
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Assunto: Parecer sobre documentos de qualificação técnica

HTML e também com frameworks como Laravel, BootStrap, Falcon, dentre outros utilizados na
atualidade, tudo com tecnologia responsiva”.
Além dos atestados, a empresa apresentou contrato com o SENAC, cujo escopo inclui
desenvolvimento de site em linguagem PHP e experiência com banco de dados Mysql, que são

15.9.1.7. Comprovação por meio de Declaração firmada pelo representante legal da
licitante, de que a CONTRATADA possui, na data prevista para a entrega da proposta, ou
possuirá, na data de início da prestação dos serviços, recursos operacionais e
profissional(is) que detenham total domínio e experiência técnica de sua equipe em
programação de banco de dados PHP, HTML, XML e SQL, com desempenho de atividades
pertinentes e compatíveis com o objeto do Termo de Referência.
Neste ponto, a empresa apresentou a Declaração de Recursos Profissionais (nº 3955/2021).
Assim, considero cumpridas as exigências do Edital.
Atenciosamente
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requisitos importantes para o projeto pretendido.

Gisele Davi Diniz
Analista de Comunicação I
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