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

CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2020/MTI
ref. ao Processo Administrativo 357650/2019

LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA., pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.871.240/0001-85, já devidamente
qualificada nos autos em epígrafe, por intermédio de seu Advogado que esta
subscreve1, vem perante Vossas Senhorias, apresentar

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO
DA EMPRESA CTIS TECNOLOGIA S/A
tendo como fundamento os direitos garantidos nos incisos XXXIV, LIV e LV do
artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e, também,
a previsão constante no inciso V do artigo 8º do Regulamento de Licitação da
MTI, cujo teor concebe guarida à disposição da cláusula 10.1.1 do Edital do
Chamamento Público 002/2020, consoante razões fáticas e jurídicas que se
passam a expor.

1

Conforme Instrumento de Mandato já acostado aos autos.

I. DA ADMISSIBILIDADE DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS
Preliminarmente, observando a natureza administrativa sob a
qual transita estes autos, faz-se necessário registrar que o recebimento – e a
correspondente apreciação – de toda matéria constante na presente manifestação
está adstrita não apenas à preservação dos direitos e garantias constitucionais
da Contrarrazoante, mas, principalmente, ao poder-dever inerente à tutela do
interesse público, sobretudo perante situações envolvendo a celebração de
negócios, onde a futura execução resultará atos de gerência de recursos
provenientes do erário (art. 70, parágrafo único, CRFB).
Nesta vertente, é certo que todos os pontos de irresignação
abordados nestas contrarrazões se revestem como matéria de ordem
pública, o que, via de consequência, atrai a incidência dos princípios da verdade
material e do formalismo moderado, tornando defeso a rejeição imotivada da
apreciação da manifestação posta em sede recursal, mesmo daquela distante do
cenário típico de oposição ao inconformismo propalado pela empresa CTIS
2

Tecnologia S/A .
Tal raciocínio também encontra substrato na competência
imposta à Administração, nos termos das Súmulas 346 e 473 do Supremo
Tribunal Federal, a qual fixa uma espécie de poder-dever dirigida a instigar a
avaliação dos próprios atos, principalmente diante de indicativos de ilegalidade3.
Ainda, dentro do campo introdutório, merece esclarecer que toda
argumentação deduzida nas razões do Recurso Administrativo tempestivamente

ZYMLER, Benjamin. Direito Administrativo e Controle. 3ª ed. Belo Horizonte: Forum, 2012, p. 243: “Ao
contrário dos processos jurisdicionais, em que o princípio da verdade dos autos predomina, o processo
administrativo deve ser informado pelo princípio da verdade material, pelo simples fato de que os direitos
em jogo são sempre de ordem pública e a atividade processual das partes, no sentido de produzir provas, é
meramente subsidiária. (...) O Princípio do formalismo moderado pode ser tido como corolário do princípio
da verdade material, dado que a obtenção da verdade material exige que se desconsidere os aspectos formais
ligados à produção dos atos processuais, acentuando o caráter material dos mesmos. Nesse sentido, OS
PRAZOS, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NÃO PODERÃO TER, EM REGRA, CARÁTER
PEREMPTÓRIO. Toda informação relevante que sirva para o atingimento da verdade material, mesmo que
produzida a destempo, pode ser adequadamente examinada pelo administrador”. (Grifou-se).
3
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.
2

interposto pela Contrarrazoante possui como base de sustentação os axiomas
esculpidos na Constituição da República Federativa do Brasil.
Logo, conquanto a discussão esteja pautada sob premissas
inerentes ao formato elegido pela Administração para seleção de futura parceria
comercial, mediante processo de Chamamento Público, é evidente que tais
circunstâncias não repelem a obrigatoriedade do cumprimento dos
preceitos umbilicalmente vinculados à responsividade da gestão
pública4, com o respeito correlato aos princípios consagrados no caput do artigo
37 da CRFB.
Não se desconhece, portanto, a distinção concebida a partir do
tratamento legal dado às Empresas Estatais, no tocante à inaplicabilidade da
Lei 8.666/1993 e à permissividade contida no § 3º do artigo 28 da Lei
13.303/20165, embora permaneça indiscutível a incidência cogente dos princípios
da impessoalidade, da moralidade e da eficiência sobre quaisquer tipos de
procedimentos relacionados à seleção de particular interessado na celebração de
alguma espécie de negócio (contratos, parcerias e outros).
Isso, por sinal, instrumentaliza a submissão da MTI à exigência
da seleção da proposta comercial mais vantajosa, justamente porque há a
pressuposição da celebração de futuros negócios, com base num valor unitário da
UST e na disponibilidade de retorno financeiro ao próprio ente, o que
nitidamente dependerá do custeio por recursos públicos.

TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional, Financeiro e Tributário, Vol. II – Valores e
Princípios Constitucionais Tributários. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p.200: “A responsividade consiste,
portanto, em apertada síntese, na obrigação de o administrador público responder pela violação da
legitimidade, ou seja, pela postergação ou deformação administrativa da vontade geral, que foi regularmente
expressa, explícita ou implicitamente, na ordem jurídica”. (Grifou-se).
5
Lei 13.303/2016: “Art. 28. (...). § 3º. São as empresas públicas e as sociedades de economia mista
dispensadas da observância dos dispositivos deste Capítulo nas seguintes situações: I - comercialização,
prestação ou execução, de forma direta, pelas empresas mencionadas no caput , de produtos, serviços ou obras
especificamente relacionados com seus respectivos objetos sociais; II - nos casos em que a escolha do parceiro
esteja associada a suas características particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e
específicas, justificada a inviabilidade de procedimento competitivo. § 4º. Consideram-se oportunidades de
negócio a que se refere o inciso II do § 3º a formação e a extinção de parcerias e outras formas associativas,
societárias ou contratuais, a aquisição e a alienação de participação em sociedades e outras formas
associativas, societárias ou contratuais e as operações realizadas no âmbito do mercado de capitais,
respeitada a regulação pelo respectivo órgão competente”.
4

Visivelmente, a declarada incidência do aludido princípio afeto à
seleção da proposta mais vantajosa não se escora na Lei 8.666/1993, tampouco
enseja afronta ao § 3º do artigo 28 da Lei 13.303/2016, pois a aplicabilidade
obrigatória daquela diretriz tem como vetor de validade o ideal de
eficiência exigido pelo Constituinte.
A despeito do disposto na legislação ordinária, o pressuposto de
aplicação do citado axioma guarda relação direta com preceito de ordem
constitucional, assim como também está a sujeição ao julgamento objetivo e à
vinculação ao instrumento convocatório, os quais, apesar de previstos na Lei
8.666/1993, refletem efeitos concretos secundários da observância à isonomia, à
impessoalidade e à moralidade (art. 37, caput, CRFB).
Com idêntica lógica, estão os fundamentos da irresignação
recursal relativos ao cumprimento do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CRFB).
Acompanhando esta conclusão, cumpre trazer à tona a posição
jurisprudencial do Tribunal de Contas da União:
Enunciado: Embora as empresas estatais estejam dispensadas de
licitar a prestação de serviços relacionados com seus respectivos objetos
sociais (art. 28, § 3º, 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. (TCU. Acórdão 2033/2017-Plenário.
Relator Min. Benjamin Zymler, sessão em 13.09.2017). (Grifou-se).

Posto isso, observando a remota possibilidade de rejeição aos
fundamentos inseridos nestas contrarrazões, requer-se o encaminhamento da
matéria à respectiva Unidade de Controle Interno vinculada à MTI e à
Procuradoria Geral do Estado (PGE-MT).

II. DO MÉRITO DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS
No que tange ao mérito das contrarrazões, impede aludir sobre
dois pontos imprescindíveis à regularidade do procedimento instaurado na
MTI, sendo o primeiro, concernente ao descabimento da irresignação recursal da

empresa CTIS Tecnologia S/A, e o segundo, atinente à identificação de novas
violações a preceitos legais na condução do Chamamento Público 002/2020.
Sobre o primeiro aspecto, tem-se a manifesta incoerência do
inconformismo propagado pela Recorrente acerca da não aceitação do seu
atestado da PRODAM, pois o desenvolvimento do “App Native” anotado naquela
documentação não evidencia a expertise ou a realização de trabalhos com
emprego de “React Native”, na forma exigida no Instrumento Convocatório.
A bem da verdade, o desenvolvimento de aplicativos em
tecnologia Nativa não necessariamente implica na utilização de “React Native”,
até porque se poderia empregar a linguagem Swift, nativa para IOS e framework
NDK, em ambientes Android, com uso de linguagem Java, C ou C++.
Com mesmo enfoque, verifica-se a incapacidade dos fundamentos
sustentados pela Recorrente, em relação ao currículo de sua funcionária Bianca
Velasquez, porquanto, além da ausência do atestado de capacidade técnica
complementar acostado aos autos, não se comprovou a experiência em
Gerenciamento de Projetos, tendo ocorrido apenas a menção ao exercício da
atividade de coordenação de equipes, função esta inferior àquela.
A respeito da mencionada funcionária, sobreleva-se também a
carência de elementos para comprovar a experiência superior a 3 (três) anos no
gerenciamento de equipes em projetos de desenvolvimento de sistemas,
mormente

porque

seu

currículo

apenas

mencionou

uma

expertise

completamente diversa, na área de liderança de equipes de suporte e
manutenção de infra-estrutura.
O segundo aspecto do mérito destas contrarrazões está
assentado na alteração repentina, ocorrida já na fase final de julgamento, dos
critérios e parâmetros para seleção das propostas comerciais, como consta
expressamente

identificado

na

parte

preambular

da

Nota

Técnica

005/UGEIN/MTI/2020 elaborada pelo Gerente da Unidade Estratégica de
Inovação da MTI, Senhor Paulo Márcio Pinheiro Macedo, inclusive, em clara
distinção à equação previamente fixada na cláusula 9.5 do Edital do
Chamamento Público 002/2020.

Para fins de compreensão, colaciona-se a seguir o malfadado
ponto de divergência:
Cláusula 9.5 do Edital do Chamamento Público 002/2020 (fls. 12 e 13 do Edital)

Nota Técnica 005/UGEIN/MTI/2020

Como facilmente se denota, sem qualquer margem para oposição,
promoveu-se a alteração substancial da metodologia de cálculo de
avaliação

das

propostas

comerciais

estipulada no Instrumento

Convocatório, sob o fundamento de que houve uma omissão do Edital acerca
da “baseline” de valoração dos fatores constitutivos da Pontuação Técnica (PT),
em relação à estimativa fictícia do faturamento conjecturado pelas empresas
interessadas na parceria.
Notadamente, a mensuração de um valor estimado fictício para
parceria não constituiu elemento necessário à elaboração da Proposta Comercial,
tampouco integrou algum aspecto da construção dos critérios (ou fatores)
atrelados ao ranqueamento previsto na cláusula 9.5 do Edital.
Ou seja, nos termos do Instrumento Convocatório, não se exigiu
a apresentação de um valor fictício de estimativa, muito menos constou a
importância e a destinação deste numerário na base de cálculo da valoração dos
fatores empregados na equação da Pontuação Técnica (PT) para reproduzir uma
avaliação supostamente proporcional, perante um faturamento imaginário de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais).
Vê-se, assim, que a exposição de um valor dirigido a demonstrar
uma estimativa fictícia de faturamento não perfazia elemento essencial à
mensuração de algum fator da Pontuação Técnica, até porque já havia sido
elencado na Proposta Comercial a disponibilidade de um montante específico, o

qual deveria retornar anualmente para MTI na condição de doação e
investimento.
Questiona-se, então, qual seria a lógica da utilização de um valor
relativo à estimativa fictícia para a equação da Pontuação Técnica (PT), se já
havia sido apresentado o montante concernente ao apetite de investimento?
A resposta a esse questionamento remanesceu demonstrada no
teor da Nota Técnica 005/UGEIN/MTI/2020, a partir da visualização prática das
implicações da incidência do valor de estimativa na base de cálculo dos fatores
de incentivo, mediante o uso de uma nova modelagem de avaliação, com o
emprego da “Regra de Três”.
Como já enfatizado, a pressuposição de um valor estimativo
sequer compôs quaisquer dos elementos exigidos para o ranqueamento da
Pontuação Técnica (PT), tendo a Comissão Especial solicitado a apresentação
deste quantitativo, em momento posterior à apresentação das propostas
comerciais, sem transparecer a utilidade de tal numerário dentro da avaliação.
Na prática, a aludida modificação do cálculo trouxe um aumento
irregular e desproporcional da pontuação da empresa CTIS Tecnologia S/A,
reforçando a conclusão relativa ao direcionamento do procedimento, nos moldes
já explicitados nas razões do Recurso Administrativo da Contrarrazoante.
A título de ilustração, vejamos as especificações relativas às
propostas comerciais da empresa CTIS Tecnologia S/A e da Contrarrazoante,
com as pontuações alcançadas no cálculo “Regra de Três” constante Nota Técnica
005/UGEIN/MTI/2020:
Fatores de
Pontuação

Empresa CTIS

Pontuação
CTIS

Empresa
Log Lab

Pontuação
Log Lab

Diferença

Valor de UST

R$ 144,31

8,42

R$ 121,52

10,00

1,58 pts

Aceleração de
Negócios

R$ 350.000,00

10,00

R$ 729.101,12

7,47

2,53 pts

Incentivo
Progressivo

R$ 3.537.934,26

10,00

R$ 729.101,12

0,73

9,27 pts

Proposta de
Investimento
Social

2.079 USTs

9,65

6.000 USTs

10,00

0,35 pts

R$ 350.000,00

10,00

R$ 911.376,40

9,34

0,66 pts

Laboratório de
inovação

Publicidade e
eventos

R$ 350.000,00

10,00

R$ 729.101,12

7,47

2,53 pts

Investimento em
Infraestrutura da
MTI

R$ 350.000,00

10,00

R$ 911.376,40

9,34

0,6 pts

Treinamento in
loco

800

9,16

2430

10,00

0,84 pts

Eventos
Tecnológicos fora
do Estado de Mato
Grosso

40

10,00

40

3,56

6,44 pts

Sim

10,00

Sim

10,00

-

Propriedade
Industrial do
Produto
Estimativa de
Faturamento
Total de Pontos

R$ 13.088.917,00

R$ 36.455.056,18

-

97,23

77,91

-

* Reprodução dos pontos anotados na Nota Técnica 005/UGEIN/MTI/2020.

Objetivando a melhor compreensão dos fatos, cumpre explicar
que a Comissão Especial utilizou o valor da estimativa como base para mensurar
a proporção de cada montante dos fatores da pontuação técnica em relação a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais), numa inquestionável dissonância às
cláusulas editalícias.
É bom repisar, contudo, que a fórmula matemática prevista na
cláusula 9.5 do Edital não trazia a equiparação proporcional de valores
para fins de ranqueamento das propostas, nem exigia a apresentação do
valor de estimativa fictícia e a sinalização de sua incidência na equação.
Num esforço meramente argumentativo sobre o Fator Proposta
de Investimento Social, tem-se o seguinte resultado encontrado na fórmula
matemática inovadora:
CTIS:
Valor unitário da UST: R$ 144,31
Fator Proposta de Investimento Social: 2.079 USTs
Cálculo “Regra de Três” - Nota Técnica 005/UGEIN/MTI/2020
2.079 USTs ÷ 13,089 (R$ 13.088.917,00) = 158,84

-

9,65 pontos.

Log Lab:
Valor unitário da UST: R$ 121,52
Fator Proposta de Investimento Social: 6.000 USTs
Cálculo “Regra de Três” - Nota Técnica 005/UGEIN/MTI/2020
6.000 USTs ÷ 36,455 (R$ 36.455.056,18) = 164,58

-

10,00 pontos.

Examinando os dados acima, resta incontroversa a importância
do valor da estimativa fictícia de faturamento na nova fórmula matemática
criada na fase de avaliação, não obstante a ausência de quaisquer informações
sobre tal projeção no Instrumento Convocatório ou quanto à vinculação deste
quantitativo na base de cálculo da equação relativa à Pontuação Técnica.
In casu, a disparidade ganhou contornos de maior seriedade,
pois, com relação ao valor unitário de UST, o preço da empresa CTIS

Tecnologia S/A está 18% maior àquele apresentado pela
Contrarrazoante.
Sabidamente, o valor unitário de UST irá representar um
elemento essencial no controle da economicidade que recairá sobre a execução
dos futuros negócios provenientes da parceria firmada com a MTI.
Lado outro, sob o prisma dos valores de investimento previstos
nas propostas comerciais, o

aporte proposto em USTs pela

Contrarrazoante está 143% MAIOR àquele apresentado pela
empresa CTIS Tecnologia S/A, como se demonstra no cálculo a seguir:
Pontuação - Nota Técnica
005/UGEIN/MTI/2020:
CTIS:
Valor unitário da UST: R$ 144,31
Fator Proposta de Investimento Social: 2.079 USTs
2.079 USTs x R$ 144,31 = R$ 300.020,49 de investimento

9,65 pontos.

Log Lab:
Valor unitário da UST: R$ 121,52
Fator Proposta de Investimento Social: 6.000 USTs
6.000 USTs x R$ 121,52 = R$ 729.120,00 de investimento

10,00 pontos.

Neste ínterim, cabe chamar a atenção para ínfima disparidade
de pontuação final, apesar da enorme diferença observada no retorno de
investimento à Empresa Estatal, na ordem de 143%.
Frise-se, assim, que o montante fictício apresentado pela
Contrarrazoante, como o próprio nome informa, não pode representar um

numerário real com aptidão de alterar a Pontuação Técnica da proposta
comercial, justamente porque se pressupõe uma estimativa que pode (ou não) vir
a se confirmar.
Ademais, independente do caráter incongruente do último
cálculo, está explícita a violação ao preceito da vinculação do Instrumento
Convocatório, motivo pelo qual se requer o recebimento destas contrarrazões
recursais, bem como o acatamento integral dos pedidos elencados no Recurso
Administrativo interposto pela empresa Log Lab Inteligência Digital Ltda., com
a posterior anulação do ato decisório final e a promoção das correções
necessárias.

III. DOS PEDIDOS
ANTE O EXPOSTO, requer-se a rejeição das razões do Recurso
Administrativo interposto pela empresa CTIS Tecnologia S/A, com o acolhimento
destas

contrarrazões,

confirmando

todos

os

pedidos

propostos

pela

Contrarrazoante, com a posterior anulação do ato decisório final e a realização
das correções necessárias à regularidade da avaliação da Proposta Comercial da
empresa Log Lab Inteligência Digital Ltda.
Nestes termos, pede deferimento.
Cuiabá/MT, 2 de fevereiro de 2021.
Assinado de forma

RAPHAEL digital por
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