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ILMO. SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE

LICITAÇÃO(CPL), DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM

RURAL — SENAR/ADM. CENTRAL

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2019-SENAR

PROCESSO Nº 051/2019

TIPO TÉCNICA E PREÇO

IEA - INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS LTDA,,

empresa sediada na Rodovia José Carlos Daux, n.º 8.600 - Corporate Park: Bloco

4, sala 101 — Bairro: Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis / SC, com CEP 88.050-

000, inscrito no CNPJ sob o n.º 01.354.395/0001-93, vem respeitosamente à

presença de V. Sa., apresentar CONTRARRAZÕES ao recurso administrativo

interposto pela empresa MSTECH TECNOLOGIA E EDUCAÇÃOEIRELI, na forma

do ltem 10.3 do Edital da Concorrência nº. 002/2019-SENAR, conforme passa a

expor.
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Conforme definido no Item 1.1 do mencionado Edital, o objeto da

concorrência visa o “REGISTRO DE PREÇO de serviços especializados, sob

demanda, de DESENVOLVIMENTO DE CURSOS NA MODALIDADE A

DISTÂNCIA, em conformidade com as especificações descritas no TERMO DE

REFERÊNCIA — ANEXO - |”.

Após a divulgação do resultado da análise dos documentos da fase

de Habilitação, a empresa MSTECH TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO EIRELI

apresentou recurso inconformada com o resultado do certame, no qual declarou a

empresa IEA - INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS LTDA vencedora da

Licitação.

No entender da recorrente, não houve atendimento dos itens 7 e

seguintes do Edital, cabendo a comissão de licitação alternadamente: (i) o

conhecimento e provimento do recurso; (ii) a reavaliação da Habilitação da licitante

Instituto de Estudos Avançados — IEA, para ao final julgá-la inabilitada; e, (iii)

proceder a continuidade do procedimento licitatório, chamando o próximo
classificado.

No entanto, não merece acolhida a irresignação da recorrente,

conforme demonstrado a seguir.

Il. DOS ITENS QUESTIONADOS

Os argumentos apresentados pela licitante MSTECH ilustram claro

inconformismo diante do fato de ter sido derrotada pela IEA nesta Concorrência.

Tal inconformismo se desdobra em tentativas desesperadas de inabilitação do IEA,

pautadas em motivos absolutamente improcedentes, que ora tem função de

“fumaça” para dar corpo ao recurso e ora se constituem de afirmações inverídicas,
baseadas em inferências aleatórias que caracterizam claro desconhecimento da

realidade. Ps
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De início, cumpre relembrar as exigências do Item 7. DA

HABILITAÇÃOeseguintes do Edital, assim resumidas:

7. DA HABILITAÇÃO— ENVELOPE “E”

744. A habilitação das LICITANTES ficará condicionada à

autenticidade, veracidade das informações e validade dos documentos

apresentados, considerada a data designada para a sessão pública de

abertura.

7.5.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual

ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da LICITANTE,

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

Conforme solicitado na regra editalícia acima, é necessário

comprovar a prova de inscrição no cadastro Estadual ou Municipal, logo é uma

exigência alternativa, sendo certo que a apresentação de um ou de outro cumpre o

requisito formal solicitado no Edital.

O Instituto de Estudos Avançados — IEA é isento do Cadastro de

Contribuintes Estadual. No que tange a Fazenda Municipal, não se limitou a

apresentação do alvará de funcionamento, conforme referenciado no recurso.

Foram disponibilizados quando da apresentação da documentação
de habilitação o Alvará de Funcionamento e a Certidão Negativa de Débitos

Municipais — CND (ambos assinados digitalmente, em formato padrão provido pela

prefeitura municipal de Florianópolis).

No alvará consta, de forma explícita, o número de inscrição (CMS)
do IEA: 091.454-1. Como o propósito do documento é, junto à CND, apenas

comprovar a inscrição e a inexistência de débitos da licitante, a apresentação do

referido comprovante de pagamento (DAM) é completamente dispensável no

contexto do certame, vez que não é exigido no Edital de Licitação nem n

Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR.

b
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Nesse ponto, cumpre-nos transcrever a letra do art. 12, IV do

RLC/SENAR, que somente exige os seguintes documentos:

IV - Regularidadefiscal:

a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou

no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); b) prova de inscrição
no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e

am compatível com o objeto contratual; c) prova de regularidade para com a

fazenda federal, estadual e municipal do domicílio ou sede do licitante,

na forma da lei; d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e

ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, no cumprimento dos

encargos instituídos por lei.

Desta feita, por ser uma obrigação alternativa a apresentação de

um dos dois documentos torna cumprida a exigência solicitada no âmbito da

Concorrência nº 002/2019 — SENAR.

No caso, a Comissão de Licitação, acertadamente verificou que o

IEA atendeu todos os requisitos do Edital, quanto a este item. Devendo ser mantida

a decisão prolatada.

Ii. Descumprimento dos ditames editalícios quanto a não apresentação do

balaço patrimonial válido

Com relação ao balanço patrimonial, informa-se que todo o

documento apresentado tem na sua base o número do recibo que o autentica como

parte da escrituração contábil digital, como segue: "Este documento é parte

integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número

5E.64.63.70.5B.3E.6F.E4.B6.C2.A1.4C.CB.EF.8F.93.DE.67.18. 7B-3, nos termos

do Decreto no 8.683/2016.".

Ademais, toda a documentação está colacionada nos autos do

processo de licitação e foi visitada pelo preposto da empresa recorrente, io
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havendo qualquer reparo a ser realizado neste item, importando na manutenção da

decisão prolatada.

H.iii Descumprimento dos ditames editalícios quanto a comprovação da

experiência dos profissionais indicados e descumprimento dos ditames

editalícios quanto a comprovação de vínculo dos profissionais que serão

alocados

O IEA presta serviços para o SEBRAE/SC, compatíveis com o

objeto do edital, desde 2004 até os dias de hoje (o contrato ativo firmado entre as

partes finda em 07/02/2020).

O profissional, Breno Vicente Mazieiro, somou-se ao time técnico

do IEA em 2012.

a) Quanto ao Coordenador Geral item 7.7.2.2.1.

O Sr. Breno Vicente Mazieiro assumiu a coordenação geral do

projeto de educação a distância referenciado no atestado em 2012. Sua liderança

se deu de forma remota, como inúmeros profissionais e empresas o fazem, com

acompanhamento realizado por relatórios e reuniões realizadas por web

conferências.

Seu papel como coordenador geral não era operacional, o que

viabilizou essa gestão a distância. Vale destacar que quando se ausentou do país,

em 20183, sua gestão foi otimizada com a redução da frequência de interações. Para

não haver perda na coordenação do projeto, neste período foi escalado

coordenador adjunto para lhe dar suporte local. A prioridade era o não prejuízo para

qualquer dos contextos (realização do pós-doutorado e atuação profissional).

Segundo anota sobre acúmulo de bolsa e vínculo

empregatício, que referencia a Portaria Conjunta CAPES-CNPqg nº 01/2010,

CAPES/CNPqg é

permitido que seus bolsistas tenham a opção de acumular a bolsa de pós-



graduação, níveis mestrado e doutorado, com um vínculo empregatício

remunerado, desde que venha a atuar profissionalmente na sua área de formação

e cujo trabalho seja correlacionado com o tema da sua dissertação/tese e, portanto,

quando tal vínculo empregatício seja resultante de sua condição de bolsista e como

consequência do tipo de projeto que esteja desenvolvendo.

A referida Portaria tem como principal objetivo induzir a formação

de mestres e doutores em áreas estratégicas nas quais é academicamente

desejável a maior aproximação do pós-graduando com o mercado.

O Sr. Breno Vicente Mazieiro optou por firmar contrato de

prestação de serviços não remunerado com o IEA para assumir a coordenação do

projeto de educação a distância. Seu investimento de tempo trouxe como retorno,

insumos para sua pesquisa e o aproximou do segmento no qual pretendia trabalhar

uma vez concluído seu período de estudos (aspiração atendida em 2017 com sua

contratação pelo IEA como celetista).

Quando da redação de um currículo tem-se a liberdade de

selecionar o que será priorizado. Como a coordenação remota do projeto com o

SEBRAE/SC se deu, continuamente, em paralelo com sua trajetória acadêmica e

profissional, segundo o próprio, Breno julgou por bem eleger sua trajetória

acadêmica e de vivências em outras empresas, não mencionando o projeto de

EAD, justamente para evitar interpretação equivocada de seu currículo dada a

concomitância dos registros.

Corrigindo a afirmação feita pela recorrente, somente após este

período ele foi contratado no regimeceletista. Até então sua relação com o IEA era

formalizada por meio de contrato de prestação de serviços não remunerados.

Conforme texto supracitado, extraído da nota de CAPES e CNPq

sobre acúmulo de bolsa e vínculo, a afirmação da recorrente é incorreta. O bolsista

pode sim acumular bolsa e vínculo empregatício desde de que sejam atendidos os

critérios estabelecidos. Mas reforça-se que o serviço de coordenação geral
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confirmação das informações, o que na prática levaria ao mesmo resultado final,

qual seja a Habilitação da empresa IEA - INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS
LTDA.

Desta feita, como se apreende, não há qualquer reparo a ser feito

na decisão que HABILITOU a empresa IEA - INSTITUTO DE ESTUDOS

AVANÇADOS LTDA., devendo ser mantida a decisão prolatada pela Comissão de

Licitação.

- HI. DO PEDIDO

Por todo o exposto, requer seja negado provimento ao recurso da

empresa MSTECH TECNOLOGIA E EDUCAÇÃOEIRELI, devendo ser mantida a

decisão prolatada pela Comissão de Licitação, na qual HABILITOU a IEA -

INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOSLTDA. e por conseguinte, VENCEDORA

da licitação Concorrência nº 002/2019, Tipo Técnica e Preço — SENAR.

Nesses termos,

Pede e espera deferimento.

Brasília/DF, 08 de julho de 2019.

OM
SILVONEALVES ASSIS

Representante
IEA - Instituto de Estudos Avançados Ltda.


