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Trata-se da etapa de CLASSIFICAÇÃO das Propostas apresentadas pelas empresas
VANTAGE iT e GCE S/A, conforme os requisitos exigidos no o Edital de Chamada Pública nº 01/2020.

A referida chamada é conduzida pela BIOTIC S/A com o obje vo de selecionar
proposta para possível parceria de negócio, na modalidade societária ou contratual, visando a
construção e gestão imobiliária de Data Center de alta disponibilidade no Parque Tecnológico de
Brasília – BIOTIC, padrão mínimo Tier III.

Para a elaboração do presente Relatório foram u lizadas as propostas enviadas por
cada uma das empresas HABILITADAS, bem como os atestados de capacidade técnica. Cada proposta
HABILITADA recebeu uma NOTA CLASSIFICATÓRIA resultado da média ponderada das avaliações dos
requisitos exigidos no item 5.3.3 do Edital, onde à cada requisito foi atribuído notas entre a mínima de
0 (zero) e a máxima de 5 (cinco).

a. Maior área de distribuição de equipamentos (EDA, sigla em inglês), em metros quadrados,
considerando a totalidade de Data Center sob responsabilidade da empresa proponente,
comprovada mediante certificados e atestados de capacidade técnica; (Peso 15%)

b. Maior número de Data Centers de alta disponibilidade sob responsabilidade da empresa
proponente, comprovado por meio de cer ficações ou atestados técnicos que confirmem o
padrão mínimo Tier III da Uptime Institute Professional Services; (Peso 15%)

c. Maior número de Data Centers ambientalmente sustentáveis sob responsabilidade da empresa
proponente, comprovado mediante cer ficações de sustentabilidade, tais como: LEED –
Leadership in Energy and Environmental Design, AQUA-HQE, PROCEL, AWS, ISO (International
Organization for Standardization)14001; (Peso 15%)

d. Maior número de Data Centers com excelência de gestão sob responsabilidade da empresa
proponente, comprovado mediante apresentação de cer ficados de qualidade de gestão, tais
como: ISO 9001, ISO/IEC 20000, ISSO/IEC 27001 e DCIS; (Peso 15%)

e. Maior proposta de retorno financeiro à BIOTIC S/A. (Peso 40%)

Para a avaliação das propostas foi selecionado um Comitê de Seleção, de caráter
mul disciplinar, cons tuído por representantes da BIOTIC S/A, são eles: João Francisco Veloso, Ana
Beatriz Fraga e Humberto Barbosa, devidamente ins tuídos pela Portaria/DINOV 2020/001
(36665477).

A seguir será apresentado o quadro compara vo de notas das avaliações dos requisitos
exigidos no Edital de Chamada Pública 01/2020.

 

Apresentação de Propostas para Construção de Data Center

       

ITEM Requisitos (itens sob responsabilidade da proponente) Peso

VANTAGE IT GCE

Nota
Atribuída

Nota
Final

Nota
Atribuída

Nota
Final

Maior área de distribuição de

Comunicado BIOTICSA/DINOV 38531048         SEI 04005-00000215/2019-96 / pg. 1



a)
equipamentos (EDA, sigla em inglês), em metros
quadrados, considerando a totalidade de Data Center sob
responsabilidade da empresa proponente, comprovada
mediante certificados e atestados de capacidade técnica.

0,15 0 0 5 0,75

b)

Maior número de Data Centers de alta
disponibilidade sob responsabilidade da empresa
proponente, comprovado por meio de cer ficações ou
atestados técnicos que confirmem o padrão mínimo Tier
III da Uptime Institute Professional Services.

0,15 0 0 5 0,75

c)

Maior número de Data Centers
ambientalmente sustentáveis sob responsabilidade da
empresa proponente, comprovado mediante cer ficações
de sustentabilidade, tais como: LEED – Leadership in
Energy and Environmental Design, AQUA-HQE, PROCEL,
AWS, ISO (Interna onal Organiza on for Standardiza on)
14001.

0,15 0 0 0 0

d)

Maior número de Data Centers com
excelência de gestão sob responsabilidade da empresa
proponente, comprovado mediante apresentação de
cer ficados de qualidade de gestão, tais como: ISO 9001,
ISO/IEC 20000, ISSO/IEC 27001 e DCIS.

0,15 0 0 5 0,75

e)
Maior proposta de retorno financeiro à

BIOTIC S/A.
0,4 4 1,6 5 2

   Total 1,6 Total 4,25

     

O resultado final da Etapa de Classificação se deu pela soma da pontuação a ngida em
cada requisito estabelecido no item 5.3.3 da Chamada Pública 01/2020.

O Edital, em especial nos critérios de classificação, deixa evidente aos proponentes
que, além de comprovar experiência em construção, deve-se também comprovar a efe va construção
e gestão de Data Center “sob responsabilidade da empresa proponente”.

Na análise da proposta da VANTAGE iT, apesar da referida empresa comprovar sua
experiência em construção, por meio de cer ficados apresentados, mediante sua par cipação na fase
de PROJETO BÁSICO e EXECUTIVO, não ficou comprovada que a empresa tenha qualquer Data Center
sob sua efe va responsabilidade. Cabe observar que, de acordo com o art. 6º da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, Obra, Projeto Básico e Projeto Execu vo são etapas diferentes na prestação do
denominado serviço. Sendo assim, a VANTAGE iT obteve nota 0 (zero) nos subitens “a”, “b”, “c” e “d”
do item 5.3.3 da Chamada Pública 01/2020.

A empresa GCE comprovou, por meio dos documentos e cer ficados enviados, a
experiência em construção de data center, assim como a efe va construção e gestão de
empreendimentos de Data Center sob sua responsabilidade. Sendo assim, a empresa pontuou com
nota 5 nos subitens “a”, “b” e “d” do item 5.3.3 do Edital. No entanto, não ficou evidenciado, no
material apresentado, a existência de qualquer Data Center ambientalmente sustentável sob a
responsabilidade da empresa GCE, com isso obtendo nota 0 (zero) no subitem “c” do mesmo item do
Edital.

As duas proponentes apresentaram propostas semelhantes para o subitem “e”, que
avalia a maior proposta de retorno financeiro à BIOTIC S/A. Ambas empresas apresentaram como
modelo de negócio a parceria societária, em que a par cipação no capital da SPE do Data Center é
definida de acordo com o montante de capital aportado por seus acionistas, a BIOTIC S/A na forma de
terreno e o parceiro privado na forma de recursos financeiros para investimento.
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Portanto, pode-se considerar que ambas propostas apresentam o mesmo retorno
financeiro à BIOTIC S/A, proporcionais ao valor do terreno aportado no projeto. Portanto, à VANTAGE
iT foi atribuída a nota 4 por não ter apresentado uma proposta econômico-financeira estruturada,
enquanto à GCE S/A foi atribuída a nota máxima de 5 por apresentar a proposta completa e detalhada.

Diante das análises realizadas e aqui expostas, conclui-se que a VANTAGE iT atingiu 1,6
pontos (um ponto e seis décimos) como nota final na Etapa de CLASSIFICAÇÃO do Edital de Chamada
Publica 01/2020. Já a GCE a ngiu como nota final, nesta Etapa de CLASSIFICAÇÃO, 4,25 (quatro
pontos e vinte e cinco décimos). Destarte, classifica-se a empresa CGE em primeiro lugar e a
empresa VANTAGE iT em segundo lugar no processo para seleção de parceiro de negócio no âmbito
da Chamada Pública 01/2020.

Abre-se, a par r da publicação deste resultado, conforme item 5.3.6 do Edital, prazo de
5 (cinco) dias úteis para apresentação de recursos. Havendo recurso, será aberto prazo igual para
apresentação de contrarrazão após interposição de eventual recurso.

Documento assinado eletronicamente por ANA BEATRIZ FRAGA MESSINA - Matr.0002856-8,
Assessor(a), em 13/04/2020, às 15:49, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
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setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por HUMBERTO BARBOSA DA SILVA LEITE - Matr.
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de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO FRANCISCO ALVES VELOSO - Matr.0002489-9,
Gerente Executivo(a), em 13/04/2020, às 16:55, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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