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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 80b/2018 

Ref.: Recurso Administrativo ao Julgamento das Propostas 

Técnicas. 

MARIA CONSULTORIA EM GESTÃO DE CAPITAL HUMANO EIRELI., (ora 

"MARIACA", ou "Recorrente"), já qualificada nos autos da Concorrência Pública em epígrafe, 

vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fulcro no Art. 221, do Regulamento 

de Licitações e Contratos do SESI/SENAI,; e nos itens 10.1 e 10.22  do Edital, interpor 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

contra decisk) na fase d Julgamento de Proposta Técnica que classificou a empresa DE 

BERNT ENSTCHEV HUMAN CAPITAL LTDA e desclassificou, equivocadamente, a empresa 

'Art. 22. Dos resultados da fase J:le habilitação e do julgamento das propostas caberão recursos fundamentados 

dirigidos à autoridade competen e indicada no instrumento convocatório, por intermédio da comissão de 

licitação, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis e, na modalidade convite, 2 (dois) dias úteis, pelo licitante 

que se julgar prejudicado. 

210.1. Do julgamento caberá recurso na forma definida por este Edital e nos termos do disposto no Regulamento 

de Licitações e Contratos publicálo no site do SISTEMA FIEP 

10.2 Havendo impugnações, serão consignadas em ata de abertura de propostas e após o resultado caberão os 
recursos, por escrito, no prazo clL 05 (cinco) dias úteis após este registro, dirigidos à Comissão Permanente de 

Licitações do SESI/SENAI, que os Lbmeterá à análise da Autoridade Competente. 
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MARIACA CONSULTORIA 

desenvolvidos. 

I — DOS FATOS 

EM GESTÃO DE CAPITAL HUMANO EIRELI, nos termos a seguir 

Em 14.12.2018 foi realizada sessão pública do certame em epígrafe, na 

qual foram abertos os Envelopes de n2  01 das empresas licitantes ACTA CARREIRA E 

TRANSIÇÃO LTDA. (ora, "Acta"), DE BERNT ENSTCHEV HUMAN CAPITAL LTDA (ora, "DE 

BERNT") e MARIACA CONSULTORIA EM GESTÃO DE CAPITAL HUMANO EIRELLI ("MARIACA"), 

contendo a documentaçã 

 

relativa à habilitação. 

Após análise do conteúdo dos envelopes, a Comissão de Licitações 

("Comissão") entendeu po bem inabilitar a empresa ACTA, haja vista vício insanável em sua 

documentação. 

Inconformada com esse resultado, a ACTA apresentou Recurso 

Administrativo perante e ta Comissão, o qual foi acertadamente julgado improcedente, 

mantendo de inabilitação da empresa. 

  

continuidade ao certame, no dia 22.01.2019, a Comissão realizou Dando 

     

a sessão pública de abertura dos envelopes de Proposta Técnica das empresas DE BERNT e 

MARIACA, porém, constatando a necessidade de avaliação técnica dos documentos 

apresentados, essa resolveu suspender a sessão pública, informando que o julgamento de 

proposta técnica seria publicado no site do Sistema FIEP em momento oportuno. 
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5. 	 Assim, no dia 01.04.2019  a Comissão publicou no site do Sistema FIEP o 

Julgamento de Proposta Tecnicas, por meio do qual, informou sua decisão de classificação da 

DE BERNT e desclassificação da MARIACA. 

6. 	 Ocorre 

e merece ser reformada. 

que, com todo respeito, a decisão desta Comissão foi equivocada 

7. 	 Isso porque, conforme será amplamente demonstrado, o Instrumento 

Convocatório da presente Concorrência possui vicio insanável que macula por completo toda 

a legalidade do certame, dee, portanto, ser anulada.  

8. 	 É o qu será demonstrado. 

II — PRELIMINAR — DA NULIDADE DO PRESENTE CERTAME: VÍCIO INSANÁVEL NO CRITÉRIO DE 

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 

De saída, é imperioso que se esclareça que há vicio de legalidade no 

Edital que compromete todo o prosseguimento do certame, vez que insanável  e, portanto, 

macula toda a regularidade do processo presente processo licitatório, qual seja: a existência 

de dois critérios distintos para Classificação da Proposta Técnica.  

Portanto, necessário anular toda a presente Concorrência n° 

800/2018,  de modo a garantir que não seja firmado Contrato viciado e que pode, 

futuramente, ser julgado por irregular e, anulado pelo Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná. 

11. 	 É o e será explicado. 

3  Tendo disponibilizado a integra dos documentos à Recorrente no dia 03.04.2019. 
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d Anexo II do presente Instrumento Convocatório, conforme é sabido, 

se configura como a referência técnica do certame, contendo, portanto, os critérios 

necessários ao julgamel das Propostas Técnicas das licitantes. 

io entanto, em que pese a relevância do mencionado documento, 

este apresenta critérios distintos para um mesmo item, qual seja: o valor de pontuação 

mínima para classificação das Propostas Técnicas. 

Isso porque, de acordo com os itens 7.1.1 e 7.1.54, a Proposta Técnica 

equivale a 60% do total dl pontuação das Propostas' e, o mínimo necessário à classificação da 

licitante é de 292 pontos lie Nota TéCnica - que equivale ao resultado da soma da pontuação 

da Qualificação Técnica da Empresa (QTE) e da Qualificação da Equipe Técnica (QET): 

4  ANEXO II — CONDIÇÕES DO CERTÂME 

5 o presente certame é da modalidade técnica e preço, dessa forma, a pontual da Proposta é composta por dois 

elementos quais sejam: Técnica (klota Técnica) e Preço (composto pelo valor ofertado pela licitante em sua 

Proposta Comercial). 
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7. 	Critério de julgamento 
TÉCNICA E PREÇO 

7.1 CÁLCULO PROPOSTA TÉCNICA:  
7.1_1 A Proposta TécniCa terá peso 60 (sessenta) e será julgada de acordo com a fórmula abaixo: 
7.1_2 O julgamento dos cru-eaSos-será-realizadriltediante a conferencia da documentação apresentada. 
sendo concedida a pontutsção máxima abaixo — Nota Técnica (NT). 

Quesito Técnico Pontuação Máxima 

OET - Qualificação Técnica da Empresa 163 

OET - QuafificOção da Equipe Técnica 365 

Total de Pont+s 528 

7_1_3 O quesitos não omprovados importarão na atribuição de nota zero. EXCETO os itens CITE 01, 
OET 02 e QET 06 que enloirarão na ekninação da licitante. 

7.1.4 A partir da Nota T 

PT = jQT1+0121,x Peso 
MNT 

ca será calculada a Pontuação Técnica para cada licitante_ 

  

Onde: 
PT -= Pontuação Técnica da Proposta em análise 
OT I - Qualificação Técnica da Empresa 
01-2 — QuaGficação da EqUipe Técnica 
MNT = Melhor nota técnica 
Peso = 60 

TAS 	Findada a abibuição dos pontos das licitantes, estas serão classificados em ordem decrescente de 
pontuaçâ • 	• •.•.L!: si!!,-. t 	 " imo de 92 duzentos e noventa e dois 

pontos. equivalendo a ea% da nWta. 

IMPORTANTE: Para efeitos dos calados será trt3izado duas casas decimais. 

Da leitura dos itens supra, infere-se que basta a licitante somar o total 

de 292 (duzentos e noventa e dois) pontos, para que sua Proposta Técnica reste classificada.  

Ocorre que o item 3 do mesmo Anexo II, estabelece que o mínimo de 

pontos da Nota Técnica nece sérios para a Classificação da Proposta Técnica é de 370 pontos: 

3_ 	Requisitos complementares para Proposta Técnica (Envelope 02) 
A pontuação da proposta técnica terá Peso 60 e será valorada conforme disposto a seguir e estará limitada 
no máximo a 528 (quinhentos e vinte e oito) pontos, sendo desclassificada a Licitante cuja proposta técnica 

não alcance o mínimo de 370 (trezentos e setenta) ptiTtranolifanitélabila a seguir 

. Item 
I 
!Critérios Técnicos 
1 

Pontuação tdáxima 
. 

1 
J 

Qualificaçao Técnica da Empresa — OTE 
i 

163 pontos 

2 
I 

Qualificação da Equipe Técnica — OET 
I 

365 pontos 

Valoração de Proposta Técnica 528 pontos 
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Ou seja, segundo o item em questão a licitante deveria somar pelo 

menos 370 (trezentos e setenta) pontos para que sua proposta fosse classificada. 

Not damente, AMBOS os itens dispõem sobre o MESMO CRITÉRIO — 

critério para a classificação! da Proposta Técnica — PORÉM apresentam valores mínimos de 

pontos para a classificação diferentes. 

Basta comparar ambos os itens para se certificar de que os dois 

dispõem exatamente sobre o mesmo critério, porém estabelecem valores mínimos para 

classificação completamente!contraditórios: 

rnEm 300 ANDCO It 

3. 	RéquIshos compiernontares para Proposta Técnica (Envelope 02) 
A pontuação da proposta talanka terá Poso Soe será valonstta coneomse drspozeo a seguir e estará trionta 

"3561cancflninW 320-Orezenos—~.1)pcaras 
no ~ano o 522 ( 	 -TfiXtSt2~ 

L toes Crteados Téenkos 
I 

Pontinho muniu, 

1 Oue-co;aci Técnica da Empresa - OTE 
I 

163 COffan 

7 Ousem:X:4 da E.M. Tacnica - OET 
I 

365 ~tos 

tiorstçáo do:Proposta Técnica 628 pontos 

RDA 713. DO ANEXO 111: 

7.1.5 Findada a atribuição dos pontos das licitantes, estas set5o classificados ern ordem decrescente de  
pontuaç Ao. e"rnsideradistW liferdas as que-olifflato_minirno de 292 (duzentos e noventaft dois)1 
iWtos, equivalendo a 60% da rota. 

Ora, é incontroverso que o Edital foi impreciso e contraditório em 

ponto essencial para a validade do certame, qual seja: a definição do critério de classificação 

1 
de Proposta Técnica, o que, portanto, caracteriza vício insanável na medida em que afronta 
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veementemente princípio basilar contido no Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, 

1 
qual seja: o do julgamento objetivo das Propostas. 

O Arit. 22  do Regulamento de Licitações e Contratos publicado no site 

do SISTEMA FIEP, em questão assim dispõe: 

Art. 2° A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para o SESI e será 

processlada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probida
de, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo  e dos 
I - que lhe ao correlatos, inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter competitivo. 

- Grifos da Recorrente — 

Ou seja, da leitura do artigo supratranscrito resta claro que a 

Comissão deverá julgar objetivamente as Propostas no presente certame, de acordo com os 

critérios dispostos no Edital. 

No entanto, conforme visto, o presente Instrumento Convocatório 

adota DOIS critérios distintos Para um mesmo item, o que, certamente prejudica o julgamento 

objetivo, caracterizando, clarj vício de legalidade no procedimento licitatório em análise. 

Ora, c mo esta Comissão de Licitações irá julgar objetivamente as 

Propostas apresentadas, se sequer sabe-se qual critério correto a ser aplicado, de acordo com 

o Edital? 

Portanto, resta clara a ilegalidade do presente Edital o que apenas 

confirma que não há outra alternativa senão a imediata anulação do Instrumento Convocatório 

e, por consequência, de TODO O CERTAME.  

O procedimento aqui intentado pode ser vislumbrado, de maneira 

análoga à legislação aplicável Jos procedimentos licitatórios nacionais, na medida em que é 
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certame, de oficio ou po 
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à autoridade competente, no caso esta Comissão, que anule o 

provocação de terceiros, em virtude de ilegalidade6. 

   

D mesma forma entende o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que 

consolidou seu posicionamento nas Súmulas 346 e 473, sendo que a primeira garante à 

administração a possibi \ idade de anular seus atos, enquanto que a segunda prevê a 

obrigatoriedade de anulação dos atos ilegais, "pois deles não se originam direitos": 

SÚMULA 346 

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PODE DECLARAR A NULIDADE DOS SEUS PRÓPRIOS ATOS. 

SÚMULA 473 

A ADMINISTRAÇÃO PODE ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS, QUANDO EIVADOS DE VÍCIOS 

QUE bs TORNAM ILEGAIS, PORQUE DELES NÃO SE ORIGINAM DIREITOS; OU REVOGA-
LOS, POR MOTIVO DE CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE, RESPEITADOS OS DIREITOS 

ADC11111RIDOS, E RESSALVADA, EM TODOS OS CASOS, A APRECIAÇÃO JUDICIAL. 

Em sintonia com os preceitos legais e jurisprudências, ADILSON ABREU 

DALLARI7  acrescenta que o instrumento convocatório deve ser completo, claro e objetivo 

devendo fornecer de ant mão uma previsão dos critérios absolutos e incontroversos do 

certame: 

"O ed al há de ser completo, de molde a fornecer uma antevisão de tudo que possa vir 

a ocorrer no decurso das fases subsequentes da licitação. Nenhum licitante pode vir a 
ser sJrpreendido com coisas, exigências, transigências, CRITÉRIOS ou atitudes da 

Administração que, caso conhecidas anteriormente, poderiam afetar a formulação de 

sua proposta". 
- Grifos da Recorrente — 

6  Lei Federal n2  8.666/93 

Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por 

razões de interesse público decorirente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 

para justificar tal conduta, devendo anula-Ia por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante 

parecer escrito e devidamente fun'damentado.  

7  DALLAR I, Adilson Abreu. Aspecto Jurídicos da Licitação. 7g edição.  Editora Saraiva. São Paulo —2006. p. 112. 
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Nessa toada, MARÇAL JUSTEN FILHO8  salienta a extrema relevância 

das regras dos critérios de "ulgamento: 

"As regras sobre os critérios de julgamento são de extrema relevância. O conceito de 

"crité io de julgamento" deve ser construido de modo sistemático, pela interpretação 

conjugada de dispositivos constitucionais e legais. É indispensável que os critérios — 

objetikamente descritos — sejam pertinentes com a realização do Estado das funções 

que lhe foram atribuidas e assegurem à Administração uma vantagem relevante e 

consistente, avaliada em face da necessidade concreta a ser satisfeita." 

Grifos da Recorrente — 

É por esse motivo que os critérios do Edital devem estar bem 

caractehzado e descrito de forma clara e incontroversa, a fim de assegurar que os atos 

praticados e decisões exaradas baseiem-se em critérios objetivos a todos os participantes. 

Então, ao descumprir o referido preceito básico, o Edital da presente 

Concorrência afronta o próprio Regulamento ao qual se encontra vinculado, sendo ilegal!  

Dito isso há apenas uma conclusão: o Edital contém vicio insanável de 

legalidade, o que macula todo o certame, incluindo o futuro Contrato dele decorrente, 

devendo de pronto ser an[.i lado por esta Comissão, sob pena de futuras represálias pelos 

órgãos de controle competentes. 

III — DA NECESSIDADE DE 

CERTAME 

UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO QUE AMPLIA A COMPETITIVIDADE DO 

8  JUSTEN FILHO, Marçal. Comentófios a lei de licitações e contratos administrativos — 16. Ed — São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2014, p. 71S. 
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33. 	 Superada a necessária observação de que o Edital padece de vício de 

legalidade, o que, como visto, compromete toda a regularidade do certame, que deve ser 

anulado, cumpre ressaltar que, caso esta Comissão decida, remotamente, dar continuidade ao 

processo licitatório é cogente que se adote o critério de Classificação de Proposta previsto no 

item 7.1.5. (o qual prevê que a pontuação mínima para a classificação na fase de Proposta 

Técnica é de 292 pontos, e não 370, como, equivocadamente entendeu esta Comissão). 

34. 

da proposta mais 

competitividade. 

Isso porque, a bem da persecução da finalidade da licitação - seleção 

vantajosa - é necessário respeitar o princípio basilar da ampla 

presente caso, evidente que adoção do critério menos restritivo 

para fins de classificação das propostas técnicas das licitantes (qual seja, aquele disposto no 

item 7.1.5. do Anexo II do Edital), ampliaria ao Sistema FIEP as chances de contratação da 

Proposta mais vantajosa à consecução do objeto ora licitado, em pleno atendimento ao 

Regulamento que rege o certame licitatório em tela:  

Art. '2  A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para o SESI e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos 
que he são correlatos, inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter competitivo.  

- Grifos da Recorrente - 

Ou seja, admitir critério que exclua participantes NÃO É PERMITIDO 

PELO REGULAMENTO DO SISTEMA Fl EP, na medida em que frustram o caráter competitivo do 

certame e impedem a seleção da proposta mais vantajosa, motivo pelo qual, mostra-se 

evidente a necessidade clé adoção do valor mínimo de Proposta Técnica previsto no Item 7.1.5. 

do Anexo II do Edital (min mo de 292 pontos).  
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37. 	 Pa a que o raciocínio acima foque ainda mais claro, suponha-se que 

esta Comissão entenda pela — equivocada — aplicação do quanto disposto no Item 3 do Anexo 

II do Editalg. 

Ora, tendo em vista que a pontuação final da Recorrente somou 337 

pontos, resta claro que somente a licitante DE BERNT teria a sua Proposta Comercial aberta e 

analisada, diminuindo, significativamente, as chances de contratação da melhor proposta ao 

Sistema FIEP. 

Sem dúvidas, a adoção do critério previsto no item 3 (mínimo de 370 

pontos) viola o princípio da ampla competitividade e compromete a persecução do princípio da 

seleção da Proposta mais Jantajosa.  

Assim sendo, caso se aplique o critério de Classificação de Proposta 

previsto no item 3 do Edital, a decisão de julgamento desta Comissão será ilegal  por violar os 

princípios basilares da li[itação previstos no Regulamento de Licitações e Contratos do 

SESI/SENAI. 

Portanto, nota-se que é obrigação descrita em Regulamento (que vale 

como lei no presente certame) que esta Comissão adote o valor de pontuação mínimo contido 

no item 7.1.5 do Anexo II do Edital,  qual seja: pontuação de ao menos 292 (duzentos e 

noventa dois) pontos! 

42. 	 Sendo assim, o único critério possível a ser aplicado para o julgamento 

da classificação das propostas é o previsto no item 7.1.5.  

IV — DA EFETIVA CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA DA RECCORRENTE  

9  O qual dispõe que será desclassificada a Licitante cuja proposta técnica não alcançar o mínimo de 370 

(trezentos e setenta) pontos. 
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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 

01 I mariaca 

43. 	 Ainda, considerando que.esta Comissão decida dar continuidade ao 

certame — o que, conforrt[ie visto, não se coadunaria com os próprios princípios desta FIEP 

haja vista as ilegalidades que tornam mandatória a anulação de todo procedimento em 

 

questão  — importante ressaltar e demonstrar que a Proposta Técnica da Recorrente atende 

aos DOIS critérios mínimos de Classificação de Proposta previstos no Anexo II do Edital. 

44. 	 EM outras palavras: mesmo que esta Comissão não anule o certame e 

não adote o critério de pontuação mínimo de 292 (duzentos e noventa e dois) pontos, ainda 

assim a Proposta Técnica (ia MARIACA deveria ser classificada! 

45. 	 É á que será explicado. 

46. 	 Nos termos verificados na "Ata de Julgamento Proposta Técnica", 

disponibilizada no sítio eletrônico da NEP em 01/04/201910  Esta Comissão chegou à 

  

somatória de 337 pontos para Proposta Técnica da Recorrente: 

47. 	 R ssalta-se, no entanto, que a somatória total considerada a partir da 

documentação técnica apresentada pela Recorrente está equivocada, tendo em vista que 

grande parte dos documentos apresentados foram, indevidamente, desconsiderados por 

parte desta Comissão de icitações. 

http://app2.fiepr.org.brIlici  acao/html/index.php?system=amuivos&action=listar&id=8567 
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Nos termos observados a partir do parecer da área técnica da FIEP, 

nota-se que todos os ateltados apresentados pela Recorrente para fins de comprovação do 

item QTE-02 foram desconsiderados: 

Quantidade da atestados 
apresentados Pontuação Pontuação 

OTE - 
02 

Atestado de C.apacIdacie 
Técnica da licitada para 

OTE - 02. 01 Adma de 6 atestados 
apresentados = 15 pontos O 15 

CITE - 02. 02 Entre 4 e 6 atestados 
apresentados = 10 pontos o realização de processos 

de Assessment em 
empresas can mais de 

2000 colaboradores. CITE - 02. 03 Ente 1 e 3 atestados 
apresentadas = 5 pontos O 

Será considerada a somatória 
dos atestados apresentados Pontuação Pontuasse 

Seguindo na análise da ata de "Julgamento Proposta Técnica", nota-se 

que a justificativa da desconsideração dos mencionados atestados por parte da Comissão se 

deu uma vez que os dlumentos comprobatórios de que as empresas signatárias dos 

atestados teriam mais de 2.000 colaboradores: (i) teriam sido assinados pela própria 

Recorrente; e (ii) seriam acas de e-mails e não atestados assinados pelas empresas clientes.  

 

Considerações em Sessãokblica, pelo Comissão Avaliadora Técnica": 

Sio
r - No Item OTE 02 a comprova de que as empresas possuem mais de 200 colaboradores foi assinaria pela 

ria empresa Marisca e as comprovações são trocas de e-mails e não atestados assinados pelasernpresas 
lentes: 

F  
FMsposta: o documento não foi considerado para o 07E02 - a empresa não pontuou nesse item ;J 

Insta mencionar que o entendimento reproduzido acima não procede, 

além de ser inadequado aos termos do próprio Edital ora analisado. Vejamos. 

Em primeiro lugar, de rigor mencionar que, em momento algum o 

Edital ou seus anexos estabelecem uma forma padrão para definir como as informações 

secundárias/complementares para a pontuação técnica deveriam ser comprovadas, motivo 

pelo qual, as informações constantes dos e-mails encaminhados pelas próprias empresas 

são paulo 	rio de janeiro 	curitiba 	belo horizonte 
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1. OBJETO 
1.1 O Sistema FIEP é umi entre as 27 federações de Indústrias presentes no Brasil. ligadas a CNI (Confederação 

Nacional da Indústria), composta pela Fiep (Federação das Indústrias do Estado do Paraná). Sas! (Serviço 
Social da indústria), Serial (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e IEL (Instituto Euvaldo Lodi). Somos 
um finem oom cerca 0e 4.000 colaboradores nas quatro Instituições que formam o Sistema Fica 	Sel, 
Siruid e IEL) distribuidas geograficamente em mais de 70 unidades operacionais no Paraná, trabalhando de 
forma Integrada com floco no desenvolvimento Industrial e SIM representatividade. promovendo o crescimento 
sustentável, a educação, e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

de 
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signatárias dos atestados não só podem, como devem, ser considerados para fins de pontuação 

dos mesmos!  

53. 	 Em segundo lugar, ao analisar as exigências editalicias para fins de 

atribuição de pontuação para a fase de Propostas Técnicas, verifica-se que a única exigência 

relativa aos mencionados 2.000 colaboradores das empresas signatárias dos atestados de 

capacidade técnica para 

termos: 

a realização de processos de assessment se deu nos seguintes 

1 

• 
OTE - 

02 

Atestado de Capacidade 
Técnica da licitada 

realização de Pliaaelizati, 
Assessment Si erripresas 

.com mais de 2000 
colatrofedoms. 

para 
de 

QTE -02. 
01 

Acima de 6 atestados apnxwntados = 
15 pontas 

QTE -02. 
02 

Entre 4 e 6 atestados apresentadas = 
10 pontos 

QTE • 02. 
03 

Entre 1 e 3 atestados apresentados = 
5 pontos 

De acordo com a redação do Item acima — QTE-02 — não há nenhuma 

dúvida de que a informação imprescindível dos atestados em questão seria, justamente, a de 

que as empresas licitantes teriam realizado processos de Assessment (informação essa 

relevante para o objeto contratado pelo FIEP-PR, plenamente comprovável por parte da 

licitante) aos clientes signatários dos atestados.  

Com relação à exigência de que os emitentes dos atestados em 

questão fossem empresas com mais de 2.000 funcionários, não há dúvidas de que se trata de 

informação secundária, a ser utilizada somente para fins de parâmetro pelo órgão licitante.  

A eferida informação se comprova na medida em que, de acordo 

  

com as informações const ntes do Anexo 1 do Edital — ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, o número 

total de colaboradores 

colaboradores: 

existentes no Sistema FIEP é de, aproximadamente, 4.000 
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Partindo da premissa de que o Sistema FIEP conta com 4.000 

colaboradores, é possível inferir que a solicitação de demonstração de experiência anterior 

em empresa com pelo menos 2.000 funcionários seria meramente referencial, para verificar se 

as licitantes lá trabalhara emem empresas deste porte, e não para comprovar, efetivamente, a  

realização de assessment com esse número de pessoas.  

Isso porque conforme se depreende da redação do item em questão, 

a referida informação' diz respeito ao número total de colaboradores no quadro de 

funcionários da empresa signatária do atestado, e não ao número de colaboradores para os 

quais os serviços de asses ment foram prestados.  

Quisesse o Edital que a licitante comprovasse que os serviços de 

assessment teriam sido iiirestados para, no mínimo, 2.000 funcionários, a redação do item 

QTE-02 em questão seria totalmente diferente (como, por exemplo, "Atestado de Capacidade 

  

Técnica da Licitada paro realização de processos de Assessment em mais de 2000 

colaboradores"). 

Caso o objeto do Item QTE-02 em questão fosse, de fato, aferir que a 

prestação dos serviços teria ocorrido com, pelo menos, 2.000 funcionários, evidente que esta 

informação precisaria constar, EXPRESSAMENTE, do conteúdo do Atestado em questão.  

O orre que, como visto, não foi o que exigiu o Edital em análisen.Quis 

a FIEP somente que a licitante demonstrasse que a empresa para a qual os serviços foram 

prestados tinham mais dk 2.000 funcionários, pouco importando se o assessment teria sido 

realizado para 01 ou 2.04) funcionários. 

11  Diga-se de passagem, porque sequer faria sentido, uma vez que, de acordo com o disposto no Item 1.5. do 

Anexo Ido Editai, o número tátal de lideres que serão avaliados no curso da execução do Contrato em questão 

é de 246 pessoas. 
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Justamente em razão deste motivo é que, a prova incontroversa 

apresentada no atestado pelas licitantes deveria ser relativa à efetiva prestação do serviço de 

  

assessment, como fez a Recorrente. 

Ccm relação ao número mínimo de funcionários das empresas 

signatárias dos atestados como dito, O EDITAL NÃO ESTABELECEU . UM PROCEDIMENTO QUE 

SERIA CONSIDERADO ADEQUADO PARA TAL COMPROVAÇÃO, sendo plenamente possível que 

as licitantes encontrassem a forma que entendessem mais adequada para tanto, tendo em 

vista a grande quantidade de documentos que deveriam providenciar, e o tempo disponível 

para tanto. 

Considerando o grande volume e a complexidade dos documentos que a 

Recorrente teve que organizar para fins de participação no certame, esta, presumindo o bom 

senso da Comissão de Licitação, assumiu a responsabilidade de que todos os atestados 

apresentados teriam sido emitido por empresas com mais de 2.000 colaboradores em seu 

quadro de funcionários:  
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DECLARAÇÃO — QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

MARIA CONSULTORIA EM GESTÃO E CAPITAL HUMANO — EIRELI, estabelecida à 

Alameda Madeira, n2 44, 32 andar, sala 31A, Insalta no CNP1 sob o ri2  08.909.5370001- 

80, por Intermédio de eu representante legal abaixo assinado. DECLARA, que as 

empres 5: 

1VSBT CANAL 4 DE SÁO PAULO S.A., representada por Vivien de Oliveira 

locava o, Gerente de Rwrsos Humanos, &mil vivianiacovaninasbt.com.br  ; 	. 

 ÇINEMÁRK BRAS! S.A., representada por Rayme Lohmann, Diretor de Recursos 

Humanos, emoil dotima  @cinemark.com.br• e 

 DROGARIA ONOFRE LTDA., representada por Andréia Dona, Diretora de 

Recursos Humanos, ema andreia.dona@cmoire.combr 

possuen em seu quadro de profissionais número superior a 2003 (dois mil) 

colaboradores contratados. 

Afinal de contas, como visto, a informação em questão é secundária e 

complementar aos atestados, uma vez que a informação de maior relevância está relacionada 

à efetiva comprovação da prestação dos serviços de assessment junto àquelas empresas, o que 

foi plenamente atendido pela Recorrente.  

Aliás, de rigor informar que a escolha da comprovação do número dos 

funcionários daquelas empresas por meio de declaração não se deu ao acaso, ou por 

impossibilidade da Reco4-ente em apresentar outras provas daquela informação por outros 

meios. 

Muito pelo contrário: ao apresentar declaração formal, assinada pelo 

seu representante legal, a Recorrente assumiu a responsabilidade pela veracidade daquela 

informação, submetendo se à todas as penalidades e sanções caso a referida informação não 

fosse verdadeira.  

são paulo 	rio de janeiro 	curitiba 	belo horizonte 



ele I ma  

Como se sabe, a prática de assunção de responsabilidade pelas 

informações prestadas por meio da apresentação de Declarações Formais é usualmente 

utilizadas em certames I citatórios, tanto que assim o foi no âmbito da Concorrência em 

análise12. 

Ora, se a "simples" declaração da licitante de que tomou 

conhecimento de todo o conteúdo do Edital em questão e que se responsabiliza pela perfeita 

prestação dos serviços (compromissos esses que, se não cumpridos por parte da licitante, 

tem o condão de gerar griaves prejuízos ao Sistema FIEP) é válida e plenamente aceita, não há 

nenhum motivo razoável para não aceitar a declaração de que as empresas signatárias dos 

atestados possuem mais Je 2.000 colaboradores em seus quadros de funcionários.  

Ou seja, para fins do atendimento da exigência do Item QTE-02 em 

questão, a Declaração assinada pela Recorrente já seria suficiente para tanto (da mesma forma 

que uma declaração se mostra adequada para a assunção de tantos outros compromissos pelas 

licitantes ao longo do certame licitatório). 

In ependentemente deste fato, em nítida demonstração de sua boa- 

fé, oferecendo provas contundentes de que as informações constantes na declaração são 

verdadeiras, a Recorrente também juntou aos autos troca de e-mail de tais empresas que 

afirmam a veracidade daquela informação (de que essas, de fato, possuem mais de 2.000 

colaboradores em seu quadro de funcionários (fls. 33/39). 

Não obstante a apresentação de e-mails das próprias empresas 

signatárias dos atestadcL, afirmando possuírem mais de 2.000 colaboradores em seus 

quadros de funcionários, esta Comissão acatou a rasa alegação da DE BERNT de que os e-mails 

12  De acordo com os itens 45."6" e "o" do Edital (Declaração de que aceita todas as condições do Edital e 

assume o fornecimento do objeto e Declaração de ciência das leis anticorrupção, condições de trabalho e 

código de conduta do Sistema FIEP). 
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não seriam atestados assinados pelos clientes e que, portanto, não poderiam ser aceitos como 

meio de prova o que, como visto, não procede em absoluto. 

Dito isso, não há dúvidas de que foi comprovada a "Capacidade 

Técnica do Licitado para realizaçâo de processos de Assessment em empresas com mais de 

2000 colaboradores",  conforme exigido no item QTE-02, sendo completamente EQUIVOCADA 

a NÃO PONTUAÇÃO desses documentos por esta Comissão. 

Ig almente, no tocante aos documentos comprobatórios de QET - 

Qualificação da Equipe Tecnica todos os documentos apresentados pela Recorrente para o 

item "QET- 01 - Atestado de capacidade técnico, dos profissionais designados, no 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 

Licitaçõo", NÃO FORAM pontuados: 

QET - Qualificação da Equipe Técnica 

Será considerada a somatória 
dos atestados apresentados 

(limito 75 pontos) 
Pontuação 'Pontuação , 

()ET - 
pi 

Atestado decapacIdade 
técnica, dos 

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

O 75 

- 
profissionais 

designados, na planilha 
de dbnensionamento de 

;serviços prestados em 
Assessment em 

empresas com Mais de 
2000 (dois mil) 

colaboradores no 
de 24 meses período 

quadro, referente a 10 
QET- 01.02 

_ . 

Atestados de empresas com 
1001 à 2000 colaboradores = 

pontos 
0 

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

O 

.QET -01.04 
Atestados de empresas com 
300 A 500 colaboradores= 3 

O 
anteriores a data desta 

Licitação. cirr -otos Atestados de empresas até 100 
colaboradores = 1 O 

Serão considerados 
curriculos e atestados • fiem 

limitado a 75 pontos 
Pontuação Pontuação 

75. 	 De acordo com "Respostas sobre as Considerações em Sessão Pública, 

pela Comissão Avaliadora Técnica", a Recorrente não pontuo. no item QET 01 porque, 
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supostamente, "não a resentou essa documentação", isso porque a "Não foram 

apresentados os atestados dos profissionais designados no quadro referente a serviços de 

Assessment em empresas clientes". 

Da a vênia, mais urna vez, o entendimento firmado pela Comissão, 

não merece prosperar. 

  

   

Conforme se atesta dos documentos da Equipe Técnica acostado às 

fls. 176/194, todos os profissionais indicados apresentam experiência em Assessment em 

empresas com mais de 2000 colaboradores. 

Para demonstrar o quanto alegado, exemplifica-se: (i) a Profissional 

Minam Lamana atuou na empresa GLOBOCABO S/A/ NET SÃO PAULO / NET SERVIÇOS S/A em 

Assessment e permanece atuando no ramo; (ii) a profissional Cristina Reininger atua na 

empresa STATO na posição de Consultora de Carreira desde outubro de 2017; (iii) a 

profissional Ana Lúcia Nébias atua na empresa All Consultants desde julho de 2018, na 

posição de Consultora de Desenvolvimento. 

Ora as empresas as quais as colaboradoras realizaram o treinamento 

  

em questão, também são, notadamente de grande porte e possuem mais de 2000 

colaboradores, devendo ser reformado o entendimento desta Comissão. 

E, caso remanesça dúvida sobre a veracidade dos fatos aqui narrados, 

importante que esta Com'ssão se utilize de prerrogativa à ela concedida pelo próprio 

Instrumento Convocatório, dival  seja: a realização de diligências. 

Veja-se que, dada a complexidade do Edital em questão, bem como a 

existência de uma infinidade de detalhes a serem analisados para cada um dos itens da 

Proposta Técnica é que o referido instrumento, possibilita, em seu Item 9.2. a realização de 
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diligências pela Comissão inclusive por meio da apresentação de portfólios ou informações 

complementares, no caso Je dúvidas quanto à documentação apresentada:  

9.2. A Comissão de Licitações do SESI/SENAI, a qualquer tempo e a seu critério, 

poderá efetuar diligências, SOLICITANDO DAS PROPONENTES, ESCLARECIMENTOS 

E/OU INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, APRESENTAÇÃO DE PORTFOLIOS  

PROSPECTOS, AMOSTRAS, ETC., DOS SERVIÇOS COTADO(S) PARA MELHOR AVALIAÇÃO 

OU TÉSTE, ANTES DA DEFINIÇÃO DO JULGAMENTO DESTE CERTAME.  

- Grifos da Recorrente - 

Vale dizer que esse instituto é amplamente utilizado em certames de 

todo o território nacional, por conter disposição expressa em legislação de regência.13  

De rigor mencionar que, tamanho o preciosismo das informações 

  

exigidas no Edital em questão que, diferentemente de tantos outros Editais regidos, 

exclusivamente, pela Lei Federal n° 8.666/93 — os quais permitem somente o esclarecimento 

de dúvidas — é que este permite a apresentação de DOCUMENTOS complementares — como 

portfolios, prospectos, amcçstras, etc. — para que não pairem dúvidas quanto à experiência 

prévia das licitantes.  

Ou seja, ainda que a Recorrente tenha apresentado informações 

suficientes para demonstrar que as empresas signatárias dos atestados apresentados 

possuem mais de 2.000 funcionários, caso restassem dúvidas por parte da Comissão — como 

ocorreu ao longo desta licitação — seria plenamente possível e exigível a solicitação de 

documentos complementares pela licitante.  

13 Lei n° 8.666/93 

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: 

§ 3° É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar originariamente da proposta. 
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Tendo em vista a previsão editalícia de que as diligências podem ser 

realizadas a qualquer tempo, são os termos do presente Recurso para requerer — na remota 

hipótese do presente certame não ser anulado em razão de suas patentes ilegalidades — seja 

realizada diligência, para que a Recorrente complemente as informações acerca do número de 

funcionários das emprel signatárias dos atestados apresentados, para que não pairem 

dúvidas à esta Comissão.  

Alias, em mais uma nítida demonstração de sua boa-fé, e em prol da 

celeridade processual — 4a vista o certame em questão já estar tramitando há quase seis 

meses — a Recorrente se aproveita desta oportunidade para auxiliar esta Comissão na 

realiz'açâo de Diligências, e apresenta os Atestados anexos, devidamente assinados, os quais 

comprovam a existência L mais de 2.000 funcionários em cada empresa emitente dos 

atestados (DOC. 01).  

Ressalta-se, desde já, que as vias originais/cópias autenticadas dos 

atestados em questão serro encaminhadas o quanto antes por correio à esta Comissão. 

Optou-se, no entanto, por apresenta-los de forma simples, digitalizada, visando não atrasar o 

prosseguimento do certa4. 

Des a forma, por todo o exposto, mostra-se de extrema necessidade 

que esta Comissão aceite e pontue os Atestados da MARIACA, tendo em vista que atenderam 

ao quanto exigido, devendó sua. Proposta Técnica restar classificada, para que, em caso de 

continuidade deste certame possa ser analisada sua Proposta Comercial.  

V — CONCLUSÃO 

Em srtese de tudo que foi exposto, o que se conclui é que o certame 

deve ser anulado, em virtude da ilegalidade consistente na adoção de Critérios divergentes de 

Classificação de Proposta. 
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90. 	 Em último caso, na remota possibilidade desta Comissão decidir pela 

continuidade do certame é necessário que seja adotado o critério mais abrangentes, exposto 

  

no item 7.1.5 do Edital, sob risco de cometer outras ilegalidades, quais sejam: ferir o princípio 

da ampla competitividade le a seleção de proposta mais vantajosa.  

91. 	 E, 

que esta Comissão reveja 

ainda considerando a continuidade do certamente, é necessário 

a pontuação da Recorrente, pontuando os documentos dos itens 

QTE-02 e do item QET — 01 que foram equivocadamente desconsiderados. 

VI — DOS PEDIDOS  

92. 	 Em 

 

azão de todo o exposto, requer-se que esta Comissão: 

 

Anule a CONCORRÊNCIA PÚBLICA N9  800/2018 em virtude de 

  

   

ilegalidade do Edital decorrente da previsão de critérios divergentes de 

Classificação de Proposta; 

Caso seja dada continuidade ao certame, adote-se o critério de 

Classificação de Proposta mais abrangente previsto no item 7.1.5;  

Caso não sejam atendidos o quanto requerido nas alíneas "a" e 

"b", acima, que esta Comissão realize diligência por meio da análise  

minuciosa dos documentos complementares apresentados pela MARIACA,  

de modo a rever a pontuação da Recorrente, contabilizando os pontos a  

que faz jus dos documentos pertinentes aos itens QTE-02 e do item QET — 

01; e 
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Seja concedido efeito suspensivo ao presente Recurso 

istrafivo, para que esta Comissão se abstenha de dar continuidade 

no certame sem que antes sejam analisados os pedidos acima e, 

atencLas as solicitações da Recorrente, visto que justas e legais. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

São Paulo, 8 de abril de 2019 

d) 

Admi 
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Osasco, 30 de Novembro 2018. 

À quem possa int 

 

essar 

 

 

   

TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A, inscrita no CNP1/MF sob o né 45.039.237/0001-14, 

com sede na Av. das Comunicações, 04— Vila laragua, Osasco, São Paulo, telefone (11) 

3687-4528, email 

profissional abaixo 

para contato vivianjacovazzo@sbt.com.br  por intermédio do 

dentificado, atesta, para os devidos fins, que possui em seu quadro 

  

de profissionais, atualmente, em torno de 2.500 (dois mil e quinhentos) colaboradores 

contratados. 

Vivian de Oliveira lacovazzo 

Gerente de Recursos Humanos 

RG n2  10928689-8 
CPF n2 074.709.207-90 

Av. das Comunicações, 4 — Vila laragua — Osasco/SP — Cep! 06276-905 

Tel: 3687-3000 



Ra 

	

Diretor de R: 	 nos 

	

RG n2  6 	8 

CPF n2  073.149.557-86 

INC.I.LMAAS 

São Paulo, 30 de Novembro de 2018: 

À quem possa inte 

CINEMARK BRASIL S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n9. 00.779.721/0001-41, com sede na 

Avenida Dr. Chucri 

5180-2025, e-mail 

Zaidan, 920, 152  andar, Market Place, Vila Cordeiro., telefone (11) 

para contato rlohmann@cinemark.com.br  por intermédio do 

    

profissional abaixo identificado, atesta, para os devidos fins, que possui em seu quadro 

de profissionais número superior a 2000 (dois mil) funcionários, mais especificamente 

possuir 3.800 (três iil e oitocentos) colaboradores contratados, podendo atingir 4000 

(quatro mil) colabo dores nos períodos de pico. 

essar 



São Paulo, 12 de dezembro de 2018. 

A quem possa interes 

WHIRLPOOL DO BRASIL LTDA., inscrita no CNRI/MF sob o ng. 46.267.514/0001-09, com 

sede na Avenida das Nações Unidas, 12995, 32 andar, sala 4 — Brooklin Novo, São 

Paulo, telefone (11) 3787-6131, e-mail para contato apa  p moraesrawhirlpooLcom por 

intermédio do profissional abaixo identificado, atesta, para os devidos fins, que possui 

em seu quadro de pricifissionais número superior a 2000 (dois mil) funcionários, mais 

especificamente possui 12.000 (doze mil) colaboradores, contratados e horistas. 

Ana Paula Siqueira de Moraes 

Talent Management & Development Sr. Analyst 

RG ng 47.894.528-8 
CPF ng 409.959.618-40 

ar, 
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