COLENDA COMISSÃO ESPECIAL DESIGNADA PARA CONDUÇÃO DO
CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2020/MTI – PORTARIA MTI 012/2020.

CHAMAMENTO PÚBLICO nº 002/2020/MTI
ref. ao Processo Administrativo nº 357650/2019

LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA., pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.871.240/0001-85, com sede na
Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 2368, Ed. Top Tower, Sala 2368, bairro
Bosque da Saúde, CEP. 78050-970, Cuiabá-MT, por intermédio de seu Advogado
que esta subscreve1, vem respeitosamente perante Vossas Senhorias, interpor

RECURSO ADMINISTRATIVO
conforme assim autoriza o direito de petição contido na alínea “a” do inciso
XXXIV do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB),
bem como disciplina o § 1º do artigo 59 da Lei 13.303/2016, o § 1º do artigo 47 do
Regulamento de Licitação da MTI e os demais dispositivos constantes na Seção
X do Edital do Chamamento Público 002/2020, nos termos das razões fáticas e
jurídicas que se passam a expor.

1

Instrumento de Mandato segue anexo (doc. 1).

I. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL
De início, insta destacar a presença de todos os requisitos
necessários à interposição do presente Recurso, o que, numa via reflexa,
instrumentaliza o caráter impositivo sobre o qual recai o ato de recebimento
destas razões de irresignação, mormente porque, em oposição a fatos
nitidamente avessos ao regramento vigente, sobrelevou-se o deterioramento de
matéria de ordem pública, indissociável à conformidade do Chamamento Público
002/2020 perante o ordenamento jurídico-administrativo vigente.
À vista disso, apesar da previsão da cláusula 10.1 do Instrumento
Convocatório ter estabelecido o ato seguinte à publicação do resultado da
avaliação das propostas como marco inicial para interposição de recursos, é certo
que a aplicabilidade de tal normativa não pode suplantar a indisponibilidade
do interesse público envolto no procedimento em questão, tampouco refutar o
poder-dever inerente à Administração para análise e correção de ilicitudes
identificadas (Súmulas 346 e 473, STF), seja mediante a apreciação destas
razões recursais, seja por meio de uma atuação de ofício.
No vertente caso, o cabimento do Recurso Administrativo
submetido à apreciação da Comissão Especial detém guarida nos preceitos
constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, os
quais impossibilitam a abertura do prazo recursal, sem antes propiciar o acesso
imediato a todos os fundamentos empregados na decisão final objeto de oposição.
Com idêntico enfoque, visualiza-se a presença de hipóteses de
favorecimento irregular à determinada empresa proponente, em detrimento à
manutenção do tratamento isonômico e à estrita observância ao regramento
inserido no Instrumento Convocatório, na forma prevista na legislação pátria.
De qualquer modo, é uníssona a compreensão quanto à
relevância da proteção do interesse público no procedimento em tela e à natureza
impositiva das regras incidentes sobre os atos administrativos originários da
condução do Chamamento Público 002/2020, sobretudo perante a premente
necessidade da correção de equívocos já suportados por esta Recorrente, a qual

deve ser promovida antes da escolha da futura parceira, conforme balizas
sedimentadas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:
Excerto do Voto da Min. Cármen Lúcia, no julgamento da AO
1.483 (j. 20-5-2014, DJE 106 de 3-6-2014):
O Supremo Tribunal já assentou que diante de INDÍCIOS de
ilegalidade, a Administração DEVE exercer seu poder-dever de anular
seus próprios atos, sem que isso importe em contrariedade ao princípio
da segurança jurídica. Nesse sentido, as súmulas 346 e 473 deste
Supremo Tribunal: “A administração pública pode declarar a nulidade
dos seus próprios atos’ (Súmula 346). ‘A administração pode anular
seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais,
porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial” (Súmula 473).
Súmula 346, STF:
A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios
atos.
Súmula 473, STF:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de
vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou
revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os
direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação
judicial.

O cabimento do presente Recurso Administrativo adquire
maiores substratos, pois não fora adotada uma forma regular para exposição dos
motivos de sustentação do ato decisório final, caso em que prevaleceria à rigidez
do aludido momento como pressuposto para interposição de possíveis recursos,
até mesmo em razão da lógica de contemporaneidade inerente ao exame de
reversibilidade dos atos praticados no curso normal do processo de contratação.
A bem da verdade, frente a omissão constatada, sequer poderia
ter sido autorizado o início da contagem do prazo recursal.
Assim, considerando a supressão das razões de decidir da
Comissão Especial, a violação ao princípio constitucional da motivação, a
natureza jurídica da matéria objeto de irresignação e a própria finalidade da
propositura das peças recursais, enquanto instrumentos de deflagração aptos a
instigar o controle dos atos administrativos, com a reversibilidade dos lapsos
encontrados, não se pode negar incidência do instituto autorizado no § 1º do

artigo 59 da Lei 13.303/2016 e no § 1º do artigo 47 do Regulamento de Licitação
da MTI.
Preenchidos os requisitos acerca do cabimento e da legitimidade
recursal, é digno de destaque a observância ao lapso temporal para interposição,
não obstante a omissão evidente nos fundamentos empregados no ranqueamento
das Propostas Comerciais das empresas interessadas.
Desde já, observando a hipótese de rejeição à admissibilidade do
presente Recurso Administrativo, requer-se o encaminhamento das razões de
irresignação à respectiva Unidade de Controle Interno vinculada à MTI e à
Procuradoria Geral do Estado, frente a obrigatoriedade imposta na Magna Carta
para exercer o controle e a fiscalização complementar à competência outorgada
ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

II. DO CONTEXTO FÁTICO
No que toca ao cerne dos fatos, merece recapitular que, com o
intuito de selecionar proposta de interesse comercial dirigida à formação de
parceria de negócio no desenvolvimento de Soluções de Softwares, na modalidade
Fábrica de Software, a Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação
(MTI) instaurou o Chamamento Público 002/2020, estabelecendo critérios
específicos para alcançar uma ordem de ranqueamento das empresas
interessadas, consoante disposições elencadas na Seção IX do respectivo Edital.
A título elucidativo, vejamos o teor das cláusulas constantes na
Seção IX do Instrumento Convocatório:
SEÇÃO IX – CRITÉRIOS E PARÂMETROS PARA A SELEÇÃO DAS
PROPOSTAS
9.1. Após análise comparativa entre as métricas UST, Posto de
Trabalho e FPA, optou-se por utilizar a UST para facilitar a
fiscalização por parte dos contratantes.
9.2. Avaliação Técnica:
9.2.1. Será efetuado ranqueamento técnico, referenciando critérios e
parâmetros relacionados abaixo, das INTERESSADAS na eventual
parceria, que serão convidados a apresentar Proposta de interesse
comercial a serem avaliadas pela MTI.

9.2.2. Os valores foram estipulados para equivaler ao tamanho e
complexidade administrativa de um órgão governamental médio de um
estado como Mato Grosso seja da administração direta ou indireta. A
exemplo da própria MTI que tem um orçamento anual médio de
aproximadamente 140 milhões.
9.3. Serão considerados pela Comissão Especial instituída,
entre outros aspectos, os seguintes fatores empresariais,
referenciando o MR-PDA:
(I) Experiência da empresa na prestação de serviços e condução de
processos de:
1. Soluções de Software para serviços públicos desenvolvidos
utilizando Práticas Ágeis;
2. Desenho e transformação da experiência de usuários através de
Soluções de Software;
3. Gestão, Análise, Modelagem e Implementação de Projetos de
Soluções de Software utilizando Práticas Ágeis;
4. Implementação de Modelos de Desenvolvimento de Soluções de
Software baseado em Práticas Ágeis;
5. Implementação de Modelos de Excelência em Gestão Analítica da
Informação baseada em Inteligência de Dados (Analytics);
6. Estratégia e arquitetura de Tecnologia da Informação.
(II) Qualificação de sua equipe técnica;
(III) Casos de sucesso;
(IV) Qualidade das informações e nível de detalhamento das
atividades, entregáveis, responsáveis e demais informações constantes
da Proposta Técnica. (Grifou-se).

Em linhas gerais, o ranqueamento das interessadas se pautou
numa fórmula matemática, a qual teve como base duas premissas, sendo uma,
concernente à apuração da Pontuação Técnica (PT), e a outra, atinente à
apuração da Pontuação de Negócio (PN), acompanhando a seguinte equação:

Quanto ao ranqueamento da Pontuação do Negócio (PN), voltado
à análise econômica da proposta comercial, o Edital definiu que a avaliação
ocorreria a partir do apetite de investimento da empresa interessada na
parceria, somado ao aporte de conhecimento transferido à MTI e ao retorno
financeiro para Estatal (cláusula 9.5), conforme fórmula exposta abaixo:

Ou seja, embora a economicidade no desenvolvimento dos futuros
projetos tecnológicos projetados a partir da Parceria Comercial estivesse
relacionada ao valor unitário da UST, a fórmula matemática fixada para
alcançar o ranqueamento da Pontuação do Negócio (PN) trouxe outras variáveis
àquela equação, a fim de permitir um retorno de investimento à própria MTI,
independente do custo final da efetiva execução dos serviços.
Noutro giro, objetivando medir o grau de qualificação e a
maturidade das empresas interessadas, fixou-se a equação a seguir para avaliar
os critérios de ranqueamento da Pontuação Técnica (PT):

Neste ínterim, é importante anotar que a demonstração do
preenchimento de cada critério utilizado na formação da Pontuação Técnica (PT)
deveria observar os requisitos anotados no corpo do Edital.
Logo, a obtenção da pontuação máxima no critério Fator
Qualidade (PFQ) estava vinculada à evidenciação da experiência da equipe
técnica da empresa interessada (ou proponente), em função do conhecimento
perante metodologias de gestão e especificação de projetos de Solução de
Software (cláusula 9.4.5), consoante previsto na tabela colacionada na sequência:

Como se verifica, a comprovação da experiência dos profissionais
estava adstrita à apresentação de curriculum e de atestado de capacidade
técnica emitido em nome da própria empresa interessada.
No decorrer do procedimento, a MTI encaminhou e-mail à
Recorrente,

sob

a

prerrogativa

estabelecida

no

Edital

para

solicitar

esclarecimentos às empresas interessadas (cláusula 6.3.1)2, relatando uma

Edital do Chamamento Público 002/2020: “6.3.1. A Comissão Especial poderá solicitar esclarecimentos
quanto à documentação apresentada, conferindo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para resposta.”
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suposta falha no acesso de arquivos referentes aos perfis dos profissionais
remetidos à Comissão Especial (doc. 2).
Vale repisar, a solicitação de esclarecimentos se assentou
exclusivamente numa conjecturada situação de impossibilidade de acesso a
alguns documentos (arquivos), não tendo sido sinalizada qualquer circunstância
relativa ao descumprimento individualizado de regras previstas no Instrumento
Convocatório3.
No entanto, num sentido diverso, também houve o envio de email à empresa CTIS Tecnologia S/A., particularizando documentos que não
preenchiam as exigências fixadas no Edital4, mediante o apontamento
pormenorizado

de

equívocos

e

omissões

específicas

para

propiciar

a

regularização intempestiva de documentos (doc. 3).
No dia 19 de janeiro de 2021, houve a publicação da Decisão Final
pertinente à avaliação das Propostas Comerciais, na edição nº 27.918 do Diário
Oficial do Estado de Mato Grosso, tendo sido disponibilizada simultaneamente –
no Portal Transparência da MTI – os Relatórios de Pontuação Técnica das
interessadas, a Nota Técnica 005/UGIN/MTI/2020, referente ao ranqueamento
da Pontuação do Negócio (PN), o Relatório Final da Comissão Especial e o Aviso
do Resultado5.
Na ocasião, oportunizou-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para
interposição de eventuais recursos, o qual se finda na data de 26 de janeiro de
2021.
Malgrado a disponibilização daqueles informes, não houve a
demonstração dos fundamentos que sustentaram o ato decisório final, sobretudo
acerca dos pontos desconsiderados pela Comissão para calcular a Pontuação do
Fator Qualidade (PFQ) da Proposta Comercial da Recorrente.
Em outras palavras, embora a veiculação da Decisão Final
tivesse dado início ao decurso do prazo para interposição de recursos, não houve

Conforme discriminado no Ofício nº 222/2020 – PRES, datado em 25 de novembro de 2020 (doc. 3).
Conforme discriminado no Ofício nº 223/2020 – PRES, datado em 25 de novembro de 2020 (doc. 4).
5
Acesso ao site: < http://www.mti.mt.gov.br/licitacoes-e-contratos>
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4

a

disponibilização

dos

motivos

daquele

ato

decisório,

o

que,

consequentemente, impediu o regular exercício da ampla defesa e do
contraditório na contraposição do desfecho adotado no Chamamento Público
002/2020.
Isso porque, os informativos veiculados apenas trouxeram as
tabelas isoladas para evidenciar unicamente as pontuações dadas às
interessadas, com um comparativo final apenas das pontuações, nos seguintes
moldes:

Neste sentido, a Recorrente solicitou vistas aos documentos
físicos do processo administrativo6, bem como a devolução do prazo recursal, em
respeito aos princípios do formalismo moderado, da ampla defesa e do
contraditório, considerando a omissão na divulgação dos motivos para
desconsideração dos currículos e atestados encaminhados para Pontuação do
Fator Qualidade (PFQ).
Na oportunidade, apenas fora propiciado o acesso à íntegra dos
autos, o que permitiu confirmar a ausência da discriminação individualizada
quanto aos motivos da rejeição dos currículos e atestados encaminhados à MTI
pela Recorrente.
E aqui, merece enfatizar a importância da demonstração
pormenorizada de tais fundamentos, pois, num esforço comparativo, verificouse que houve a aceitação de currículos e atestados remetidos pela
empresa CTIS, com a utilização dos critérios elencados no Edital, os
6

Conforme petição autuada na MTI sob o Protocolo nº 33787/2021, em 25 de janeiro de 2021.

quais não foram igualmente empregados na análise dos documentos
pertencentes à Recorrente.
Mais

uma

vez,

houve

o

nítido

favorecimento

desproporcional à empresa CTIS Tecnologia S/A.
A bem da verdade, como se identifica dos quadros acima, a
Recorrente não obteve nenhuma nota na Pontuação do Fator de Qualidade
(PFQ), a despeito do envio de documentos capazes de transparecer o adequado
enquadramento técnico de seus profissionais, por meio da apresentação do
curriculum e dos atestados de capacidade emitidos em nome da própria empresa.
Eis, em síntese, a narrativa dos fatos.

III. DO MÉRITO DA REPRESENTAÇÃO
Digna Comissão, sabidamente, o ordenamento jurídico pátrio
detém como base alguns preceitos de origem principiológica, os quais norteiam a
condução dos procedimentos preditivos instaurados para

assegurar a

regularidade das relações negociais pretendidas por órgãos e entes pertencentes
à estrutura da Administração Pública.
Aliás, frente a utilização e o manuseio de recursos públicos, o
Constituinte de 1988 institucionalizou um regime jurídico-administrativo7, com
a finalidade de justamente proteger o interesse público inerente às relações de
cunho negocial formada entre a Administração e o particular, preservando assim
a eficiência dos ajustes de qualquer espécie (contratos, parcerias e outros).
Assim, até por força da incidência do princípio da legalidade8, a
Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação não estava autorizada a
Constituição Federal de 1988: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (…) XXI – ressalvados os casos
especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações.” (Grifou-se).
8
PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Administrativo descomplicado. 19 ed. rev. e atual. Rio
de Janeiro: Forense, 2011, p.189: “Deveras, para os particulares a regra é a autonomia da vontade, ao passo
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adotar comportamentos contrários à legislação vigente, estando igualmente
vedada a condução do Chamamento Público 002/2020 de modo distante das
regras previstas no Instrumento Convocatório, sobretudo perante um cenário de
evidente deturpação da impessoalidade e da eficiência (economicidade).
Notadamente, a condição de Empresa Pública não concebe
substratos para permitir a mitigação da lisura e da transparência na condução
do reportado procedimento, inclusive, em razão da natureza cogente dos
princípios que regem toda atuação da Administração9.
A respeito do tema, por sinal, estão as disposições consignadas
na Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) e no Regulamento de Licitação e Contratos
da MTI, senão vejamos:
Lei 13.303/2016:
Art. 31. As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas
públicas e sociedades de economia mista destinam-se a assegurar a
seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao
ciclo de vida do objeto, e a evitar operações em que se caracterize
sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar os princípios da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do
desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao
instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do
julgamento objetivo. (...)
Art. 32. Nas licitações e contratos de que trata esta Lei serão
observadas as seguintes diretrizes:
I – padronização do objeto da contratação, dos instrumentos
convocatórios e das minutas de contratos, de acordo com normas
internas específicas;
II – Busca da maior vantagem competitiva para a Empresa
Pública ou sociedade de economia mista, considerando custos e
que a Administração Pública não tem vontade autônoma, estando adstrita à lei, a qual expressa a 'vontade
geral', manifestada pelos representantes do povo, único titular originário da 'coisa pública'. Tendo em conta
o fato de que a Administração pública está sujeita, sempre, ao princípio da indisponibilidade do interesse
público – e não é ela quem determina o que é de interesse público, mas somente a lei (e a própria Constituição),
expressão legítima da 'vontade geral' –, não é suficiente a ausência de proibição em lei para que a
Administração Pública possa agir; é necessária a existência de uma lei que imponha ou autorize
determinada atuação administrativa.” (Grifou-se).
9
TCU. Processo 016.197/2017-8. Acórdão 2033/2017-Plenário. Denúncia. Relator Min. Benjamin Zymler.
Sessão em 13.09.2017: “Embora as empresas estatais estejam dispensadas de licitar a prestação de serviços
relacionados com seus respectivos objetos sociais (art. 28, § 3º, inciso I, da Lei 13.303/2016), devem conferir
lisura e transparência a essas contratações, em atenção aos princípios que regem a atuação da Administração
Pública, SELECIONANDO SEUS PARCEIROS POR MEIO DE PROCESSO COMPETITIVO,
ISONÔMICO, IMPESSOAL E TRANSPARENTE.” (Grifou-se).

benefícios, diretos e indiretos, de natureza econômica, social ou
ambiental, inclusive os relativos à manutenção, ao desfazimento de
bens e resíduos, ao índice de depreciação econômica e a outros fatores
de igual relevância; (...)
Art. 56. Efetuado o julgamento dos lances ou propostas, será
promovida a verificação de sua efetividade, promovendo-se a
desclassificação daqueles que: (...)
VI – apresentem desconformidade com outras exigências do
instrumento convocatório, salvo se for possível a acomodação a seus
termos antes da adjudicação do objeto e sem que se prejudique a
atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes. (Grifouse).
Regulamento Interno de Licitações e Contrato da MTI:
Art. 3º. As contratações são precedidas de licitação, ressalvado o
disposto no art. 5º, e destinam-se a assegurar a seleção da proposta
mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e
a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou
superfaturamento, observados os princípios da impessoalidade, da
legalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do
desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao
instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do
julgamento objetivo. (...).
Art. 8°. O chamamento público de oportunidade de negócios deve, no
mínimo, observar o seguinte:
I – elaboração de edital com os critérios para a seleção do(s) parceiro(s),
que podem considerar, entre outros aspectos, proposta econômicofinanceira, plano de investimentos, custos de investimento e de
operação, plano de comercialização ou de posicionamento no mercado,
metas, metodologia, qualificação técnica e econômico-financeira dos
proponentes, sustentabilidade ambiental, desenvolvimento regional e
aderência ao programa de conformidade da MTI; (Grifou-se).

Pois bem, no caso em voga, os pontos de contrariedade ao
ordenamento jurídico sobressaem como resultado lógico de três situações
bastante evidentes.
Quanto ao primeiro ponto, afeto à quebra do devido processo
legal e à inobservância ao princípio da motivação, denota-se que a Decisão Final
da Comissão Especial foi divulgada sem os fundamentos técnicos pertinentes às
justificativas para rejeição dos documentos atrelados aos perfis dos profissionais
da Recorrente, os quais foram tempestivamente encaminhados para assegurar o
seu ranqueamento na Pontuação do Fator Qualidade (PFQ).

Isso significa dizer que, conquanto se tenha remetido os
currículos e os atestados relativos à cada profissional, conforme dispôs o
Instrumento Convocatório, a Comissão Especial rejeitou injustificadamente toda
documentação encaminhada pela Recorrente.
Tal situação, por si só, reporta a necessidade da suspensão
imediata da continuidade do Chamamento Público 002/2020, justamente porque,
apesar do início da contagem do prazo recursal, não se oportunizou a
ciência integral acerca dos motivos e dos fundamentos adotados pela Comissão
Especial para aquele desfecho.
Veja, assim como não se permite a ausência de motivação nos
atos de desclassificação emanados dentro dos procedimentos licitatórios,
também se reporta inconcebível a omissão da decisão final acerca dos critérios
empregados para justificar a completa rejeição dos documentos pertinentes aos
perfis de profissionais da Recorrente.
Em sintonia ao entendimento proposto, está a sólida posição
jurisprudencial do Tribunal de Contas da União, senão vejamos:
Enunciado: A motivação para ato desclassificatório deve ser precisa,
evitando que falhas comprometam a ampla defesa e propiciem
contratação antieconômica. (TCU. Acórdão 536/2007-Plenário. Relator
Min. Augusto Sherman, sessão em 04.04.2007).
Enunciado: É irregular a desclassificação e inabilitação sem
motivação ou com fundamentação imprecisa e deficiente, uma vez que
prejudica a defesa dos licitantes e a própria transparência do certame.
A revogação do certame não elide a ilicitude praticada. (TCU. Acórdão
3772/2012-Segunda Câmara. Relator Min. Aroldo Cedraz, sessão em
31.05.2012).

O cenário de violação experimentado adquiriu contornos de
maior seriedade, pois, após às vistas ao processo administrativo, constatou-se
que de fato não houve a elaboração de qualquer documento com a
discriminação dos motivos técnicos e pormenorizado para cada
rejeição.
Nos autos, as informações reivindicadas estão elencadas apenas
em tabelas, sem uma fundamentação individualizada, apta a transparecer os
motivos para o diagnóstico pertinente à “falta de comprovação”.

Frise-se,

ainda,

que

as

aludidas

tabelas

não

foram

disponibilizadas no site da MTI, existindo apenas no processo físico.
Com intuito de propiciar o acompanhamento do raciocínio, temse a tabela pertinente à pontuação da Recorrente:

Num esforço meramente exemplificativo Exa., vejamos a seguir
a tabela referente à função de “Analista de Negócio” (fls. 2604), pertencente à
Pontuação do Fator Qualidade (PFQ), cujas especificações exigiam experiência
de 3 (três) anos, em Análise de Negócio e/ou Requisitos de Software:

Nesta toada, colaciona-se na sequência o currículo apresentado
à Comissão Especial, relativo ao senhor Daniel Moura, funcionário da
Recorrente, por meio do qual se comprova a experiência de 3 (três) anos e 2 (dois)
meses na mencionada função:

Com idêntica lógica, estão as avaliações dos documentos para
função de Desenvolvedor – Grupo 18, relativa ao funcionário Altieri Pereira, o
qual contempla no seu currículo a experiência de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses,
desempenhados na empresa Dura-Lex Sistemas de Gestão Pública, entre julho
de 2008 a setembro de 2012, embora a Comissão Especial tenha sinalizado a não
comprovação do tempo de experiência de 5 (cinco) anos.
Quanto a esse fato, tem-se a descrição do currículo do aludido
funcionário:

Para fins de registro, cite-se o mesmo raciocínio para avaliação
curricular dos funcionários Marcos Antonio dos Anjos, na função de Arquiteto –
Grupo 1:

E, também, quanto ao profissional Laércio Clemente Porto, na
função de Desenvolvedor – Grupo 7, veja:

E, ainda, do profissional Daniel Franco Moshage, na função de
Desenvolvedor – Grupo 9, ver abaixo:

No que tange ao segundo ponto de contrariedade, incidente
sobre a manutenção do tratamento isonômico e a observância à vinculação do
Instrumento Convocatório, é preciso ressaltar a disparidade reproduzida nas
avaliações dos documentos das interessadas para privilegiar a empresa CTIS
Tecnologia S/A., em detrimento da Recorrente.
Isso porque, malgrado a aludida rejeição dos currículos dos
profissionais, a Comissão Especial considerou os currículos das funcionárias
Susan Sagara e Simone Hisae Fujita como meio idôneo à comprovação do
tempo de experiência, sendo ambas pertencentes aos quadros da empresa CTIS
Tecnologia S/A., senão vejamos:

Ora, se o Instrumento Convocatório dispunha que a apresentação
do currículo profissional demonstraria a comprovação do tempo de experiência
nas respectivas funções, qual foi o fundamento empregado pela Comissão
Especial para afastar os documentos relativos aos funcionários da
Recorrente?
E mais, considerando toda omissão já relatada, por que houve
o emprego do critério previsto no Edital somente para avaliar a
documentação da empresa CTIS Tecnologia S/A.?
Ainda, sob o prisma da salvaguarda do tratamento isonômico,
vislumbra-se o terceiro ponto de violação, pois, com o pretexto de buscar
maiores esclarecimentos quanto àquela documentação, a MTI remeteu e-mails a
todas as empresas interessadas e, em especial, à empresa CTIS Tecnologia S/A.,
a qual se beneficiou da indicação pormenorizada de equívocos e omissões, com a

abertura de novo prazo para corrigir a entrega de informes que não haviam sido
enviados inicialmente10.
Essa anomalia criada na condução do Chamamento Público
002/2020, aliás, permitiu que a empresa CTIS Tecnologia S/A

alterasse os documentos relativos à funcionária Simone
Hisae Fujita, o que resultou na elevação substancial da Pontuação do Fator
Qualidade (PFQ) e, assim, no melhor ranqueamento da pessoa jurídica, mesmo
diante da apresentação de um custo unitário de valor UST superior ao da
Recorrente.
Aliás, nem mesmo na segunda oportunidade conferida à empresa
CTIS, houve o encaminhamento dos documentos necessários à comprovação do
vínculo com a funcionária Simone Hisae Fujita (cópia da CTPS ou Contrato de
Prestação de Serviço), porquanto apenas fora remetido uma ficha de registro
(fls. 2568).
A questão, portanto, reside em saber da Comissão Especial e da
Autoridade Superior Hierárquica qual dispositivo do Instrumento Convocatório
permitia a comprovação de vínculo com funcionário mediante simples FICHA
DE REGISTRO?
A bem da verdade, a própria validade de uma Ficha de Registro
é absolutamente questionável no mundo jurídico, não reportando a comprovação
da existência da funcionária nos quadros da empresa, razão porque descabe
qualquer utilidade de tal documento para suprir a exigência constante no Edital.
Nesta esteira, cabe acentuar que os documentos acostados aos
autos pela empresa CTIS seguiu o padrão de comprovação do vínculo dos demais
funcionários, conforme previsto no Instrumento Convocatório, menos com
relação à senhora Simone Hisae Fujita.
De modo manifesto, a aceitação de tal incoerência reforça os
indicativos já relatados alhures, concernente ao tratamento favorecido e
desproporcional ofertado somente à empresa CTIS.

10

Conforme discriminado no Ofício nº 223/2020 – PRES, datado em 25 de novembro de 2020 (doc. 4).

Outro aspecto importante acerca da funcionária Simone Hisae
Fujita está na comprovação da certificação CTFL Foundation Level e CTFL-AT
admitida irregularmente pela Comissão Especial, vez que não ocorreu a
apresentação de tais certificações, resultante em uma atuação proativa
singular para verificar as certificações junto à empresa certificadora, situação
apenas empregada nos documentos da empresa CTIS, consoante se expor a
seguir:

Ademais, embora o currículo da referida funcionária reforce a
existência de uma suposta experiência profissional com testes por um período
superior a 2 (dois) anos, as características das funções executadas por ela não
transparecem o desenvolvimento das atividades previstas para Analista de
Qualidade – Grupo 2, tendo a sua certificação sido obtida apenas em 17 de maio

de 2019, período incompatível perante o limite temporal exigido no Edital, como
se demonstra na sequência:

Prosseguindo com a análise da documentação encaminhada pela
empresa CTIS, verifica-se uma segunda manifesta disparidade, relativa à
comprovação técnica da funcionária Susan Sagara.
Isso porque, apesar da previsão do Edital ter elencado a
apresentação da Certificação BSTQB CTFL-AT (CTFL Agile Tester) para
enquadramento na função de Analista de Qualidade – Grupo 2, como também
constou no Atestado de Capacidade da funcionária Susan Sagara, a Comissão
Especial não efetuou as diligências dirigidas à confirmação daquele certificado,
a despeito da praxe adotada perante noutros funcionários da empresa CTIS.
O motivo para não evidenciação nos autos da realização de tal
diligência com essa funcionária específica remanesceu evidente após promoção
da verificação da autenticidade do certificado por esta Recorrente.
Como se observa a seguir, o código da certificação da senhora
Susan Sagara apresentado pela empresa CTSI, NÃO ESTÁ AUTORIZADO:

De efeito, a funcionária Susan Sagara não está qualificada para
função de Analista de Qualidade – Grupo 2.
Examinando o contexto dos fatos, é preciso questionar o

porquê de apenas a empresa CTIS Tecnologia S/A ter sido
beneficiada com a indicação de vários equívocos em seus
documentos, enquanto o pedido de esclarecimento dirigido à Recorrente
somente noticiou uma suposta dificuldade no acesso a alguns arquivos
encaminhados.
O raciocínio oposto traz uma conclusão significativa a esse
apontamento, pois, se a primazia do tratamento isonômico fosse de fato
observada, os pedidos de esclarecimentos encaminhados não deveriam apontar
questionamentos iguais sobre a documentação de todas as interessadas (e não
apenas da CTIS Tecnologia S/A)?
Com fito de rememorar os acontecimentos narrados, colacionamse os encaminhamentos dados à citada empresa:

Obviamente, que a fórmula parametrizada no Instrumento
Convocatório trouxe à tona a possível intenção da MTI no favorecimento da
empresa CTIS, já que parte do interesse no melhor ranqueamento desta pessoa
jurídica também está ligada à taxa de retorno de investimento fixado na
Proposta Comercial, não obstante os custos superiores finais para execução dos
projetos tecnológicos, os quais serão naturalmente assegurados com recursos do
erário.
Destarte, requer-se o conhecimento do presente Recurso
Administrativo, bem como a suspensão imediata do Chamamento Público
002/2020, com a posterior anulação do ato decisório final e a correção dos
equívocos observados na avaliação da PFQ da Recorrente.

III. DOS PEDIDOS
ANTE O EXPOSTO, requer-se que o presente Recurso
Administrativo seja recebido e processado, com juízo de mérito e de retratação,
utilizando para tanto do Poder de Autotutela conferido à Administração
(Súmulas 346 e 473, STF), a fim de suspender imediatamente a continuidade do
rito do Chamamento Público 002/2020 para posterior anulação do ato decisório
final e, assim, a correção dos equívocos experimentados pela Recorrente.
Em tempo, requer-se a apuração das responsabilidades, com a
adoção das medidas correlatas e demais encaminhamentos, em razão da inserção
de informação falsa nos autos do Chamamento Público 002/2020, inclusive sobre
eventuais omissões bem identificadas na condução do procedimento.
Nestes termos, pede deferimento.
Cuiabá/MT, 26 de janeiro de 2021.
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