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Protocolo: 15030/2018 Edital: 800/2018 

Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AVALIAÇÃO DO PERFIL LÍDERES 
DO SISTEMA FIEP – ASSESSMENT  

Critério de 
julgamento 

PROPOSTA TÉCNICA  

Abertura: 14 12 2018 

 
 

1 – PARTICIPANTES 

Nº EMPRESA 

01 ACTA CARREIRA E EDUCAÇÃO LTDA 

02 DE BERNT ENSTCHEV HUMAN CAPITAL LTDA 

03  MARIACA CONSULTORIA EM GESTÃO DE CAPITAL HUMANO EIRELLI  

OBSERVAÇÕES: A Comissão realizou consulta ao link 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc e 

www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php conforme exigência do Edital, restando as empresas 

IDÔNEAS.  

 

 

2 – HABILITAÇÃO 

Nº EMPRESA HABILITAÇÃO 

01 ACTA CARREIRA E EDUCAÇÃO LTDA NÃO 

02 DE BERNT ENSTCHEV HUMAN CAPITAL LTDA SIM 

03  MARIACA CONSULTORIA EM GESTÃO DE CAPITAL HUMANO EIRELLI SIM  

OBSERVAÇÕES:  

Da análise dos documentos de Habilitação das licitantes, a empresa ACTA CARREIRA E EDUCAÇÃO LTDA 

apresentou o Certificado de Falência em cópia simples não atendendo assim o item 4.2 alínea “j” do Preâmbulo 

do Edital, restando assim INABILITADA.  

As empresas DE BERNT ENSTCHEV HUMAN CAPITAL LTDA e MARIACA CONSULTORIA EM GESTÃO DE 

CAPITAL HUMANO EIRELLI restaram HABILITADAS.  

 

Desta forma, a Comissão de Licitação suspendeu a sessão pública em respeito ao prazo recursal de 05 (cinco) 

dias úteis, a contar da publicação da ata de sessão pública. 

 

 

3 – RECURSO FASE DE HABILITAÇÃO 

Nº EMPRESA JULGAMENTO  

01 ACTA CARREIRA E EDUCAÇÃO LTDA IMPROCEDENTE  

OBSERVAÇÕES:  

A empresa Acta Carreira E Educação Ltda interpôs recurso tempestivo, contra a decisão da Comissão que a 

inabilitou na sessão de abertura ocorrida em 14/12/2018.  

O recurso foi julgado IMPROCEDENTE e publicado dia 18/01/2019, mantendo a decisão da Comissão.  

 

 

 

 



 

 

 
 

JULGAMENTO PROPOSTA TÉCNICA 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 800/2018 

 

 

 

 

2 / 8 

4 – PROPOSTA TÉCNICA 

Nº 
 

EMPRESA 
 

01 DE BERNT ENSTCHEV HUMAN CAPITAL LTDA 

02 MARIACA CONSULTORIA EM GESTÃO DE CAPITAL HUMANO EIRELLI 

OBSERVAÇÕES: 

Diante do julgamento de recurso publicado no site, foi agendada sessão de continuidade para o dia 22/01/19 

conforme publicado. 

 

Registra-se que estavam presentes em sessão pública as empresa DE BERNT ENSTCHEV HUMAN CAPITAL 

LTDA e MARIACA CONSULTORIA EM GESTÃO DE CAPITAL HUMANO EIRELLI 

 

Das considerações em sessão pública: 

 

A empresa DE BERNT ENSTCHEV HUMAN CAPITAL LTDA fez as seguintes observações: “Página 7/8 da 

proposta técnica consta serviços de coaching executivo dentro do período de 2013 à 2014, sendo no edital 

especificado Assessment nos últimos 24 meses. Na comprovação do tempo de atuação da empresa o 

documento está ilegível, sem autenticação; No item QTE-02, a comprovação de que as empresas possuem mais 

de 2000 colaboradores foi assinada pela própria empresa Mariaca, e as comprovações são trocas de e-mails  e 

não atestados assinados pelas empresas clientes. A declaração de fidelidade foi apresentada como um contrato 

simples entre as empresas, não contendo os itens especificados no edital e o atestado com assinatura do 

responsável. Sendo apresentado documentos de Outplacement, e não de Assessment, das páginas 130 à 169, 

sendo esse certame sobre mapeamento de competências e não recolocação. Os certificados apresentados são 

cópias simples/fotos, não autenticadas. Não foram apresentados os certificados de comprovação de 

graduação/pós-graduação. Não foram apresentados os atestados dos profissionais designados no quadro 

referente a serviços de Assessment em empresas clientes. Não foi apresentado a relação nominal dos 5 

principais clientes”. 

 

Haja vista necessidade de avaliação técnica e conferência dos documentos de proposta técnica apresentados, 

bem como das considerações registradas em sessão pública, a Comissão de Licitações resolveu suspender a 

sessão. 

 

 
 
5 – DO PARECER TECNICO E DA PONTUAÇÃO  

Nº EMPRESA PONTUAÇÃO  

01 DE BERNT ENSTCHEV HUMAN CAPITAL LTDA 484 

02 MARIACA CONSULTORIA EM GESTÃO DE CAPITAL HUMANO EIRELLI 337 

 

Em 22/03/18, a Comissão de Licitação recebeu parecer da área técnica contendo a pontuação abaixo para a 

empresas DE BERNT ENSTCHEV HUMAN CAPITAL LTDA e MARIACA CONSULTORIA EM GESTÃO DE 

CAPITAL HUMANO EIRELLI. 

 

QTE - Qualificação Técnica da Empresa   MARIACA DEBERNT 

QTE - 
01 

Tempo de atuação da 
empresa no mercado, 
considerando a sua 

origem e constituição, 
com prestação de 

serviços de Assessment/ 
Consultoria, comprovado 

  Tempo de atuação Pontuação Pontuação 

QTE - 01. 01 Acima de 10 anos = 15 pontos  15 15 

QTE - 01. 02 Entre 5,1 e 10 anos = 10 pontos      

QTE - 01. 03 Entre 2,1 e 5 anos = 5 pontos      
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por meio de Contrato de 
Constituição. 

QTE - 01. 04 Entre 1 e 2 anos = 3 pontos      

QTE - 01. 05 Menos de 1 ano = 0 pontos      

      
Quantidade de atestados 
apresentados 

Pontuação Pontuação 

QTE - 
02 

Atestado de Capacidade 
Técnica da Licitada para 
realização de processos 

de Assessment em 
empresas com mais de 

2000 colaboradores. 

QTE - 02. 01 
Acima de 6 atestados 
apresentados = 15 pontos   

 0 15 

QTE - 02. 02 
Entre 4 e 6 atestados 
apresentados = 10 pontos   

0   

QTE - 02. 03 
Entre 1 e 3 atestados 
apresentados = 5 pontos 

 0   

    
Será considerada a somatória 
dos atestados apresentados 

Pontuação Pontuação 

QTE - 
03 

Atestado de Capacidade 
Técnica da Licitada para 
verificação de volume de 

processos de 
Assessment aplicados 
durante os últimos 24 

meses anteriores a esta 
licitação   

QTE - 03. 01 
Acima de 201 processos na 
mesma empresa = 20 pontos 

20   

QTE - 03. 02 
Entre 101 e 200 processos na 
mesma empresa = 15 pontos  

15   

QTE - 03. 03 
Entre 31 e 100 processos na 
mesma empresa = 10 pontos.   

  10 

QTE – 03. 04 
Até 30 processos na mesma 
empresa = 5 pontos 

5 5 

QTE - 03. 05 
Não apresenta atestado = 0 
pontos  

    

      
Apresentação de Portfólio de 
Serviços 

Pontuação Pontuação 

QTE - 
04 

Comprovação de 
capacidade técnica 

referentes a serviços 
prestados, por meio de 
Portfólio de Serviços ou 
documento similar, que 
comprove a oferta de 

processos de 
Assessment  pela 

Licitante 

QTE- 04.01 

Portfólio ou documento similar 
que contemple, além dos 
serviços de Assessment, outros 
serviços como coaching, 
treinamento e desenvolvimento, 
recrutamento e seleção, gestão 
de talentos = 3 pontos   

3 3 

QTE - 04.02 

Portfólio ou documento similar 
que contemple todos os 
serviços de Assessment = 1 
ponto   

    

      
Será considerada a somatória 
dos atestados apresentados 
(limitado a 100 pontos) 

Pontuação Pontuação 

QTE - 
05 

Atestado de capacidade 
técnica de realização de 

processos de 
Assessment para níveis 

Executivos. 

QTE- 05.01 
Atestados de empresas com 
mais de 2000 colaboradores = 
10 pontos 

50 100 

QTE - 05.02 
Atestados de empresas até 
2000 colaboradores = 5 pontos 

    

      Quantidade de consultores Pontuação Pontuação 

QTE - 
06 

Quantidade de 
profissionais designados 
para atuarem no objeto 

deste contrato, 

QTE- 06.01 
Acima de 05 profissionais = 10 
pontos   

10 10 

QTE- 06.02 Até 05 profissionais = 5 ponto       
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comprovados por meio 
da Planilha de 
Profissionais e 

Currículos 
QTE- 06.03 Não apresentou - eliminado     

Somatória dos subtotais de Capacidade Técnica da Empresa 118 158 

Somatória dos subtotais de qualificação técnica da empresa 

Pontuação 
máxima:  

Pontuação 
máxima:  

163 pontos 163 pontos 

 

 

QET - Qualificação da Equipe Técnica       

      
Será considerada a somatória 
dos atestados apresentados 

(limite 75 pontos) 
Pontuação Pontuação 

QET - 
01 

Atestado de capacidade 
técnica, dos 
profissionais 

designados, na planilha 
de dimensionamento de 

quadro, referente a 
serviços prestados em 

Assessment em 
empresas com mais de 

2000 (dois mil) 
colaboradores no 

período de 24 meses 
anteriores a data desta 

Licitação. 

QET- 01.01 
Atestados de empresas com 
mais de 2000 colaboradores = 
15 pontos 

 0 75 

QET- 01.02 
Atestados de empresas com 
1001 à 2000 colaboradores = 
10 pontos 

 0   

QET- 01.03 
Atestados de emrepsas com 
500 à 1000 colaboradores = 5 
pontos 

 0   

QET – 01.04 
Atestados de empresas com 
300 à 500 colaboradores= 3 

 0   

QET – 01.05 
Atestados de empresas até 100 
colaboradores = 1  

 0   

      
Serão considerados 

currículos e atestados - item 
limitado a 75 pontos 

Pontuação Pontuação 

  

Currículo do profissional 
designado para atuar 
como Consultor, na 

planilha de 
dimensionamento de 

quadro, comprovando o 
tempo de atuação com 

processos de 
Assessment ou 
Avaliações de 
profissionais. 

QET - 02.01 
Acima de 10 anos de vivência 
na área referenciada = 15 
pontos 

45 

75 QET - 02.02 
Entre 6 e  9 anos e 11 meses 
de vivência na área 
referenciada = 10 pontos 

20 

QET - 02.03 
Entre 3 e 5 anos e 11 meses de 
vivência na área referenciada = 
5 pontos 

5 

QET - 02.04 
Até de 1 a 2 anos e 11 meses 
de vivência na área 
referenciada = 1 ponto 

    

QET - 02.05 
De 0 a 11 meses de vivência na 
área referenciada = eliminado 

    

        Pontuação Pontuação 

QET - 
03 

Currículo dos 
profissionais designados 

para atuarem como 
Consultores, na planilha 
de dimensionamento de 
quadro, comprovando 

QT3 - 03.01 

100% dos currículos 
apresentam descritivos de 
atuação em processos referidos  
em período superior a 5 anos = 
25 pontos   
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tempo de atuação com 
Assessment,  

Desenvolvimento 
Humano Organizacional 

/ Gestão de pessoas 
e/ou Coaching . 

QT3 - 03.02 

80% dos currículos apresentam 
descritivos de atuação nas 
áreas referidas, em período 
superior a  5 anos e 20% em 
período entre 3 e  5 anos = 15 
pontos 

15 15 

QT3 - 03.03 

60% dos currículos apresentam 
descritivos de atuação nas 
áreas referidas, em período 
superior a 5 anos e 40% em 
período entre 3 a 5 anos = 5 
pontos   

    

QT3 - 03.04 

Índice inferior a 60% dos 
currículos que apresentam 
descritivos de atuação nas 
áreas referidas, em período 
entre 3 a  5 anos = 1 ponto 

    

      
Serão considerados 

currículos e atestados  - 
limite de 75 pontos  

Pontuação Pontuação 

  

Currículo (s) do (s) 
profissional (is) 

designado (s) para atuar 
(em) no processo  na 

planilha de 
dimensionamento de 

quadro, com 
especificação de tempo 

de experiência na 
condução de processos 
de desenvolvimento e/ou 

avaliações de 
executivos. 

QET - 04.01 
Acima de 10 anos de vivência 
na área referenciada = 15 
pontos 

45 45 

QET - 04.02 
Entre 6 e  9 anos e 11 meses 
de vivência na área 
referenciada = 10 pontos 

20 10 

QET - 04.03 
Entre 3 e 5 anos e 11 meses de 
vivência na área referenciada = 
5 ponto 

5 15 

QET - 04.04 
Até 3 anos de vivência na área 
referenciada = 1 ponto 

  2 

      
Poderão ser somadas as 

formações de cada consultor 
(limite 100 pontos) 

Pontuação Pontuação 

QET - 
05 

Nível de Escolaridade 
do(s) profissional(is) que 

atuará (em) como 
Consultores, 

identificados na planilha 
de dimensionamento de 

quadro. 

QET - 05.01 

Pós-graduação na área de 
Gestão de Pessoas, áreas 
correlatas ou Gestão = 10 
pontos  

40 60 

QET - 05.02 
Pós-graduação em áreas não 
correlatas à Recursos Humanos 
ou Gestão = 5 pontos   

5 5 

QET - 05.03 
Pós-graduação incompleta ou 
somente graduação em 
Psicologia = 3  pontos   

3 9 

QET - 05.04 
Pós-graduação incompleta ou 
somente graduação em áreas 
diversas = 1 ponto   

1   

      
Quantidade de atestados 

apresentados 
  Pontuação 

QET - 
06 

Apresentação de 
certificados que 

QET - 06.01 
Acima de 6 certificados 
apresentados = 15 pontos   

15 15 
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comprovem a formação 
na(s) ferramenta(s) de 
avaliação que será(ão) 
aplicada(s) no objeto 

deste edital, dos 
consultores designados 

na planilha de 
dimensionamento de 

quadro. 

QET - 06.02 
Entre 4 e 6 certificados 
apresentados = 10 pontos   

    

QET - 06.03 
Entre 1 e 3 certificados das 
ferramentas apresentados = 5 
pontos 

    

QET -06.04 
Não apresenta certificado = 
eliminado 

    

Somatória dos subtotais de Capacidade Técnica da Empresa 219 326 

TOTAL PONTOS QTE + QET 337 484 

Somatória dos subtotais de Qualificação da equipe técnica 

Pontuação 
máxima:  

Pontuação 
máxima:  

365 
pontos  

365  
pontos  

 

   PONTUAÇÃO: MARIACA CONSULTORIA EM GESTÃO DE CAPITAL HUMANO EIRELLI 

Item Critérios Técnicos Pontuação Máxima 

1 Qualificação Técnica da Empresa – QTE 118 pontos 

2 Qualificação da Equipe Técnica – QET 219 pontos  

Total de Pontos  337 pontos 

 

 

                     

                    PONTUAÇÃO: DE BERNT ENSTCHEV HUMAN CAPITAL LTDA 

Item Critérios Técnicos Pontuação Máxima 

1 Qualificação Técnica da Empresa – QTE 158 pontos 

2 Qualificação da Equipe Técnica – QET 326 pontos  

Total de Pontos  484 pontos 

 

 

Das Respostas sobre as Considerações em Sessão Pública, pela Comissão Avaliadora Técnica: 

 

1 – Página 7/8 da Proposta técnica consta serviços de coaching executivo dentro do período de 2013 a 2014, 

sendo no edital especificado Assessment nos últimos 24 meses 

 

Resposta: A Mariaca encaminhou um atestado da Telefônica de prestação de serviços de coaching no período 

de 2013 a 2014 que não foi considerado para a pontuação, pois o edital solicita atestado de serviços de 

Assessment nos últimos 24 meses antecedentes ao edital;  

 

2 – Na comprovação do tempo de atuação da empresa o documento está ilegível e sem autenticação 

 

Resposta: A empresa apresentou documento eletrônico da Junta Comercial comprovando sua Ficha Cadastral 

de 25/06/2007, conforme documento anexado no processo; 

 

3 – No item QTE 02 a comprovação de que as empresas possuem mais de 200 colaboradores foi assinada pela 

própria empresa Mariaca e as comprovações são trocas de e-mails e não atestados assinados pelas empresas 

clientes;  
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Resposta: o documento não foi considerado para o QTE02 – a empresa não pontuou nesse item; 

 

4- A declaração de fidelidade foi apresentada como um contrato simples entre as empresas não contendo os 

itens especificados no edital e o atestado com assinatura do responsável. Sendo apresentados documentos de 

Outplacement e não de Assessment, nas páginas 130 a 169, sendo esse certame sobre mapeamento de 

competências e não recolocação;  

 

Resposta: A declaração de fidelidade poderia estar contida nos atestados de capacidade técnica, não era 

necessário apresentar essa documentação, conforme nota esclarecedora no rodapé do edital página 27/50:  

 
Também houve um questionamento no período inicial do edital sobre esse tema, cuja resposta foi publicada no 

site dia 10/12/2018.   

Verificamos que os contratos apresentados pela empresa Mariaca são de programas de outplacement, porém 

dentro dos programas apresentados (Telefônica e Whirlpool S/A) foi aplicado Assessment para os cargos de 

executivos. Na Telefônica foi usado o método Quantum e na Whirlpool S/A foram aplicados MBTI e Quantum, 

ainda que com outro foco, o documento demonstra a aplicação de ferramentas solicitadas no edital, portanto a 

empresa Mariaca atendeu este quesito.  

 

5 – Os certificados apresentados são cópias simples/ fotos não autenticadas 

 

Resposta: Os certificados foram solicitados juntamente com os currículos para comprovação da qualificação da 

equipe, em cópia simples mesmo, conforme item 3.2.1. 

 

6 – Não foram apresentados os certificados de comprovação de graduação/pós-graduação. 

 

Resposta: Conforme edital, a qualificação da equipe técnica mínima exigida indicada deverá ser comprovada na 

forma de apresentação de currículo resumido, evidenciando a experiência e o tempo de atuação na atividade 

relacionada a execução do objeto do edital, conforme item 3.2.3. Também no item 3.2.1 – o edital cita que pelo 

menos uma pessoa da equipe técnica precisa ser especialista em gestão organizacional e com certificação 

técnica nas ferramentas e instrumentos de avaliação de perfil. Ambas as empresas atenderam este item.  

  

7 – Não foram apresentados os atestados dos profissionais designados no quadro referente a serviços de 

Assessment em empresas clientes.  

 

Resposta: A empresa Mariaca não recebeu pontuação no item QET01 – pois não apresentou essa 

documentação.  

 

8 – Não foi apresentada a relação nominal dos 5 principais clientes  

 

Resposta: Não localizamos esse documento na proposta técnica da empresa MARIACA e ele não foi 

considerado para a pontuação.   

Esclarecemos que para a comprovação de vínculo empregatício (sem pontuação na tabela), é exigida 

documentação autenticada e a MARIACA apresentou a documentação em cópia simples.  

 

Diante do exposto acima, a Comissão de licitação entende que a empresa MARIACA CONSULTORIA EM 

GESTÃO DE CAPITAL HUMANO EIRELLI restou DESCLASSIFCADA de acordo com o item 3 do Anexo II –

atingiu a pontuação de 337 (trezentos e trinta e sete pontos) não alcançando a pontuação mínima de 370 

(trezentos e setenta pontos), ainda descumpriu o item 3.2.5 do Anexo II (cópia autenticada do contrato de 

prestação de serviços para comprovação de vínculo empregatício) apresentando documento em cópia simples e 

deixou de apresentar o item 3.1.2 (relação nominal dos 05 principais clientes) e a empresa DE BERNT 

ENSTCHEV HUMAN CAPITAL LTDA atingiu a pontuação de 484 (quatrocentos e oitenta e quatro pontos), 

restando CLASSIFICADA, de acordo com as exigências do Edital.  

 

 



 

 

 
 

JULGAMENTO PROPOSTA TÉCNICA 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 800/2018 

 

 

 

 

8 / 8 

6 – JULGAMENTO 
Diante dos fatos e com base no Parecer Técnico, anexado ao processo, julgamos CLASSIFICADA a empresa 

DE BERNT ENSTCHEV HUMAN CAPITAL LTDA e DESCLASSIFICADA a empresa MARIACA 

CONSULTORIA EM GESTÃO DE CAPITAL HUMANO EIRELL, cumpridas as condições estabelecidas no 

Edital. 

 
7 – Publique-se e respeite-se o prazo recursal regulamentar. 

 

 
Curitiba, 01 de abril de 2019. 

 
 
 

Ana Claudia da Silva Hadas 

Coordenadora de Compras 

Nadia de Jesus dos Santos 

Presidente da Comissão de Licitação 

Alessandra Teodoro Silvério 

Membro da Comissão de Licitação 

 
Claudia Maria Sluga 

Comissão de Licitação 
 

 


