
 
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL 

ACORDO DE DOAÇÃO Nº 17368-BR 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º004/2018 - PROCESSO N.º 197/2018 

ASSUNTO: Resposta ao recurso impetrado pela empresa HOMINUS GESTAO E 

TECNOLOGIA LTDA. 

 

I. RELATÓRIO.  

 

Trata-se da resposta ao recurso impetrado pela empresa HOMINUS GESTAO E 

TECNOLOGIA LTDA referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N.º004/2018 - PROCESSO 

N.º 197/2018, destinado à Contratação de empresa especializada em serviços de 

coleta de dados (aplicação de questionários, tratamento de dados e coleta de 

dados georreferenciados) junto aos produtores rurais nos Estados de Goiás, Mato 

Grosso do Sul, Maranhão, Tocantins e Minas Gerais para a coleta de dados da 

avaliação de impacto do Projeto ABC Cerrado. O recurso foi motivado no dia 

31/10/2018 às 15h33min31seg com a seguinte descrição: “Sr. Pregoeiro, nos 

termos do inciso XVIII, do artigo 4º, da Lei 10.520/02, manifestamos interesse em 

recorrer contra a decisão de nossa desclassificação, especialmente, quanto aos 

motivos alegados pela comissão (configuração de grupo econômico)”.  

 

Conforme consta na figura 1, a empresa HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA. 

apresentou a proposta classificada em segundo lugar, com valor de R$499.000,00.  

 

Figura 1 

 



 
 

  

Como consta na figura 2, no dia 24/10/2018 às 15h09min18seg a empresa foi 

desclassificada por apresentar documentação que conflitavam com o item 4.4 do 

edital.  

 

Figura 2 

 
 

O recurso foi motivado pela empresa HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA. no 

dia 31/10/2018 às 15h33mim31seg, e a documentação entregue de forma 

eletrônica no dia 06/11/2018 às 11h15min, conforme figura 3 

 Figura 3 

 
 

II. FUNDAMENTAÇÃO.  

Considerando o recurso apresentado, assim  como toda documentação enviada no 

ato da habilitação da empresa, a comissão de licitação analisou a capacidade da 

empresa HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA em atender os requisitos 

mínimos do edital, de acordo com a tabela 1 , a seguir  

Tabela 1 

Quadro de Avaliação de Habilitação – Pregão 004/2018 

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de coleta de dados (aplicação de 

questionários, tratamento de dados e coleta de dados georrefenciados) junto a produtores 

rurais nos Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Tocantins e Minas Gerais para a 

coleta de dados da avaliação de impacto do Projeto ABC Cerrado 

Nome da Empresa Avaliada: HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA 

Colocação no Pregão: 2ª colocada 



 
Valor apresentado na proposta (R$): 499.000,00 

Data da Avaliação: 12/11/2018 

Classificar Status como: Atende; Não Atende; Não se Aplica (NA) 

Itens do edital Status 

Condições de Participação  

4.1.1. Estejam legalmente estabelecidas no país, cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação 

Atende 

4.1.2. Estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF 

Atende 

4.1.4. Não esteja sob falência, concordata, recuperação judicial, recuperação 

extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, consórcios de 

empresas, e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si 

Atende 

4.1.5. Não tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão da 

Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do 

Distrito Federal, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito 

de contratar ou licitar com a Administração Pública ou com o SENAR 

Atende 

Não podem participar da licitação  

4.2.1. As empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil 

com poderes expressos para receber citação no Brasil e responder 

administrativamente ou judicialmente não poderão participar da presente 

licitação 

NA 

4.2.2. Servidor de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao Órgão promotor 

da licitação, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou 

responsável técnico 

Atende 

4.2.3. Consórcio de empresas, qualquer que seja a forma de constituição Atende 

4.2.3. Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e 

compatível com o objeto deste Pregão 

Atende 

4.4. O licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um 

mesmo grupo econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma 

única proposta de preços. Caso o licitante participe em mais de uma proposta 

de preços, estas propostas de preços não serão levadas em consideração e 

serão rejeitadas pelo Comprador.  

Atende 



 
4.5. Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo 

econômico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com 

participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que 

dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa 

4.6. Nenhuma empresa ou instituição vinculada ao Comprador será elegível 

para participar deste processo licitatório 

Atende 

Proposta de Preço  

6.7 a) razão social e CNPJ da empresa, endereço completo, telefone, fax e 

endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como 

nome do proponente ou de seu representante legal, CPF, RG e cargo na 

empresa, Banco, agência, número da conta corrente e praça de pagamento 

Atende 

6.7 b) prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias 

corridos, contados a partir da data limite de recebimento das propostas 

 

Atende 

6.7 c) preço total, de acordo com o (s) preço (s) praticado (s) no mercado, 

conforme estabelece o inciso IV do art. 43 da Lei Federal nº. 8.666/93, em 

algarismo e por extenso (total), expresso em moeda corrente nacional (R$), 

com no máximo 02 (duas) casas decimais, separadas por vírgula. 

A proposta financeira deverá conter todos os custos relativos ao serviço 

solicitados nestas Especificações Técnicas, incluídas a) a remuneração do 

pessoal (estrangeiro e local, de campo e na sede); e b) despesas como, 

subsistência (diárias, alojamento), transportes (nacional e local, para 

mobilização e desmobilização), serviços e equipamento (veículos, 

equipamento de escritório, móveis e materiais), compra e /ou pagamento de 

licença de software de coleta de dados,compra de tablets e/ou computadores 

(ou aluguel durante a coleta), aluguel de escritório, seguro, impressão de 

documentos, levantamentos e treinamento da equipe de entrevistadores, 

bem como, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

taxas, seguros e outras despesas que incidam direta ou indiretamente na 

execução dos serviços objeto desta licitação; c) revisitas às unidades 

amostrais. Tais custos devem ser discriminados por item: custo com recursos 

humanos, custo de coleta em campo, custo de treinamento dos pesquisadores 

de campo e viagens para reuniões em Brasília (6 viagens) e, caso apropriado, 

em despesas locais. Prever nos custos informados, separadamente, valor 

maior para unidades visitadas, acima de 90% das unidades amostrais (10% a 

mais do valor por unidade) e acima de 95% (15% a mais do valor por unidade) 

das unidades amostrais. 

Atende 



 
Do encerramento da etapa dos lances via meio eletrônico  

9.12. A proposta de preços atualizada com o último lance deverá ser enviada 

no prazo de 2 (duas) horas, para o e-mail:  abccerrado@senar.org.br  

Atende 

Habilitação  

Habilitação Jurídica  

11.1.1 a) No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede 

NA 

11.1.1 b)Para Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada – EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento de 

identidade comprobatório de seus administradores. Para sociedades 

comerciais, contrato social ou estatuto em vigor, devidamente registrado, e, 

no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores 

NA 

11.1.1 c)Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, 

com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a 

participante sucursal, filial ou agência 

Atende 

11.1.1 d)Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 

no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício 

Atende 

11.1.1 e)Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária 

estrangeira em funcionamento no País 

Atende 

11.1.1 f)Os atos constitutivos das empresas licitantes deverão estar 

acompanhados dos demais documentos aditivos e modificativos do seu texto 

ou, preferencialmente, da respectiva consolidação 

Atende 

Qualificação técnica  

11.1.2.1 Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente 

e compatível com o objeto da licitação, por meio da apresentação de 01 (um) 

ou mais atestados fornecidos por pessoa jurídica, de direito público ou 

privado, no qual conste a prestação de serviço e/ou a realização de 

fornecimento da mesma natureza ou similar ao objeto aqui licitado. O 

atestado deve ser datado e assinado e deverá conter informações que 

permitam a identificação correta do contratante e do prestador do serviço, 

tais como: 

Atende 
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a)  Nome, CNPJ e endereço do emitente da certidão;  

b)  Nome, CNPJ e endereço da empresa que prestou o serviço 

ao emitente; e  

c)  Identificação do signatário (nome, cargo ou função que 

exerce junto à emitente) 

Qualificação econômico-financeira  

12.1.3 a) Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão máxima nos 

últimos 90 (noventa) dias, desde que em validade 

Atende 

12.1.3 b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social - 2017, incluindo o termo de abertura e encerramento, devidamente 

registrado no órgão competente 

b.1). Será considerado o balanço de abertura de empresas constituídas antes 

de 01 (um) ano, devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão 

equivalente;  

b.2) serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 1) sociedades regidas pela Lei 

no 6.404/76 (sociedade anônima):  

– publicados em Diário Oficial; ou  

– publicados em jornal de grande circulação; ou  

– por cópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio 

da licitante.  

c) Comprovação da boa situação econômico-financeira da licitante, por meio: 

c.1) Do capital social integralizado (ou do patrimônio líquido) não inferior a 

10% (dez por cento) do valor estimado total da contratação  

OU  

c.2) Dos índices contábeis, atestados por documento assinado por profissional 

legalmente habilitado, de acordo com os seguintes parâmetros:  

Índice de Liquidez Corrente (ILC) maior ou igual a 1,0  

Índice de Solvência Geral (SG) maior ou igual a 1,0 

Índice de Liquidez Geral (ILG) maior ou igual a 1,0 

Atende 



 
Regularidade Fiscal  

11.1.4 a) Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais, à 

Dívida Ativa da União e às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, 

expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional 

Atende 

11.1.4 b) Certidão negativa de débito junto à Fazenda Estadual, referente ao 

domicílio ou sede da licitante 

Atende 

11.1.4 c) Certidão negativa de débito junto à Fazenda Municipal, referente ao 

domicílio ou sede da licitante 

Atende 

11.1.4 d) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS 

Atende 

11.1.4 e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) Atende 

11.1.4 f) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 

municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao 

seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual 

 

11.1.4 g) Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação 

de declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do 

fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei 

Atende 

Declarações  

11.1.5.1. Apresentar DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

IMPEDITIVO DE SUA HABILITAÇÃO, atestando a inexistência de circunstâncias 

que impeçam a empresa de participar do processo licitatório, nos termos do 

modelo constante do Anexo IV – Modelo de Declaração de Inexistência de 

Fato Impeditivo à Habilitação deste Edital, assinada por sócio, dirigente, 

proprietário ou procurador do licitante, com o número da identidade do 

declarante 

Atende 

11.1.5.2. DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO 

DE PESSOAL EMPREGADO(S) MENOR (ES) DE 18 (DEZOITO) ANOS EM 

TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E DE 16 (DEZESSEIS) ANOS 

EM QUALQUER TRABALHO, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição 

Federal de 1988, conforme modelo constante do Anexo V - Modelo de 

Declaração de não empregar menor deste Edital 

Atende 



 
11.1.5.3. Apresentar Relação dos compromissos assumidos pelo licitante que 

importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade 

financeira 

Atende 

11.1.5.4. Apresentar documentação comprobatória que a empresa licitante 

atende aos requisitos mínimos exigidos no certame listado no item 13 - A do 

Anexo II – Especificações Técnicas. A empresa que não comprovar (atestados 

de capacidade técnica e currículos da equipe técnica) os requisitos mínimos 

exigidos, será desclassificada 

Atende 

Anexo II  

Experiência da Empresa no Mercado: demonstrar experiência de no mínimo 5 anos, 

em ações de coleta de dados em campo, sendo pelo menos um desses projetos 

realizado no meio rural na área de adoção tecnológica ou diagnósticos/estudos/estudos 

socioeconômicos, monitoramento e avaliação de projetos. 

Não Atende – 

vide 

considerações 

finais 

Atestado de Capacidade Técnica: apresentação de atestados que comprovem sua 

capacidade técnica e logística na realização de serviços de natureza semelhante ao 

requerido neste projeto em trabalhos ou estudos de monitoramento e avaliação de 

projetos in loco – principalmente em zonas rurais - envolvendo coleta de dados mínima 

de 300 entrevistas com formulários com mais de 30 questões e com abrangência em 

pelo menos 1 Estado diferente da sede da empresa. Os atestados apresentados 

devem deixar claro que a empresa possui a capacidade técnica para executar o 

trabalho, executou trabalhos anteriores com qualidade e dentro do prazo. 

 

Observação: Não serão aceitos atestados de capacidade de pesquisas documentais 

realizadas por telefone ou on-line. 

Não Atende – 

vide 

considerações 

finais 

01 Coordenador 

Experiência: Profissional  com    formação    superior    em    qualquer área do 

conhecimento, que possua experiência comprovada de pelo menos 10 anos na 

coordenação ou supervisão de pesquisas de campo. É desejável que possua 

conhecimento em pesquisas voltadas ao meio rural. Es te  p ro f i s s i ona l  dev e rá  

t raba lha r  na  empr esa  CONT RA TA DA . Comprovar o tempo de experiência 

por meio de currículo resumido. 

Não Atende – 

vide 

considerações 

finais 

01 Engenheiro Agrônomo Economista, Estatístico e/ou Matemático 

Experiência: Profissional com formação na área de engenharia agronômica, 

economia, estatística e /ou matemática com conhecimento no setor agrícola, 

preferencialmente com experiência em avaliação e pesquisa de coleta de dados. 

Comprovar a formação e a experiência por meio de currículo resumido. Deve possuir 

conhecimento em banco de dados, estatística, matemática, análise e consistência de 

Não Atende – 

vide 

considerações 

finais 



 
dados, experiência em auditoria de dados, controle de qualidade. Conhecer softwares 

para manipulação e análise de dados (STATA, R). Preferencialmente, STATA. Este 

profissional irá interagir diretamente com a Coordenação de Avaliação de Impacto 

01 Tecnologia da Informação 

Experiência: Profissional com formação superior na área de Tecnologia da 

Informação, preferencialmente com conhecimento em rotinas gerenciais de banco de 

dados, criação/manutenção de estruturas de banco de dados, administração de redes e 

segurança. Comprovar a formação e a experiência por meio de currículo resumido. 

Não Atende – 

vide 

considerações 

finais 

01 Especialista em georreferenciamento 
Experiência: Profissional com formação superior em Agronomia, Agrimensura, 
Geografia, Geologia e áreas correlatas com especialização em georreferenciamento, 
uso e processamento de imagens de satélite, manuseio de Sistemas de Informação 
Geográfica – SIG, desenho e análise de shapefiles. Comprovar a formação e a 
experiência por meio de currículo resumido. 

Pode ser contratado para o Projeto, após aprovação da empresa. 

Não Atende – 

vide 

considerações 

finais 

ENTREVISTADORES: A empresa deverá assegurar a contratação de pesquisadores 

técnicos em agropecuária ou agrícolas ou estudantes de agronomia (com no mínimo o 

8º período concluído) ou formandos na área de ciências agrárias ou economia. 

 

Para a comprovação da capacidade técnica da equipe de campo, a empresa deverá 

apresentar Atestado de Capacidade Técnica, que comprove experiências anteriores em 

SUPERVISÃO ou GERENCIAMENTO de pesquisas preferencialmente com produtores 

rurais: 

 

*Contratação, no mínimo, entre 12 (doze) e 15 (quinze) entrevistadores para 
atuarem nos cinco estados da Avaliação de Impacto. 

Não Atende – 

vide 

considerações 

finais 

Considerações Finais - documentação exigida no Anexo II 

1.Atestado Hollus Desenvolvimento de Sistemas 20082012 – Não atende por se tratar 
de atestado de desenvolvimento de sistemas, diferente do objeto deste certame.  
2. Atestado Hollus Desenvolvimento de Sistemas 30072012 – Não atende por se 
tratar de atestado de desenvolvimento de sistemas, diferente do objeto deste certame. 
3. Atestado Inema 01092016 – Atestado nominal ao consórcio. 
4. Atestado Inema 01092016 – Atestado nominal ao consórcio. Não possui aderência 
ao objeto deste certame. 
5. Não apresentou com clareza o currículo do coordenador 
6. Não apresentou o currículo do Agrônomo, Economista, Estatístico e/ou Matemático 
7. Não apresentou currículo do profissional em Tecnologia da Informação 
8. Não apresentou currículo do profissional especialista em georeferenciamento 
9. Não apresentou declaração assegurando a contratação de pesquisadores com 
perfil especificado em edital. 

 

 



 
É importante destacar que  coleta de dados para a Avaliação de Impacto solicitada 

no edital, envolve uma sequencia complexa de operações, para tanto a qualificação 

da empresa é condição sine qua non.  A qualidade da Avaliação de Impacto, por sua 

vez, depende diretamente da qualidade dos dados coletados. Por este motivo, as 

especificações técnicas foram claras em relação a todos as obrigações da empresa 

contratada, bem como as experiências da empresa e da qualificação técnica dos 

profissionais que irão compor a equipe. Este trabalho não envolve meramente uma 

coleta de dados simplista e exige a compreensão da própria Avaliação de Impacto. 

III. CONCLUSÃO  

 

Considerando-se o Relatório e Fundamentação, conclui-se pelo recebimento do 

presente Recurso apresentado, visto que atendeu os requisitos para tanto. No mérito, 

decide-se pelo seu INDEFERIMENTO da presente peça, visto que a documentação 

apresentada não qualifica a empresa HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA. com os 

requisitos mínimos exigidos pelo edital. 

 
Brasília, DF, 12 de novembro de 2018 

 
 

 
 

Mateus Moraes Tavares 
Pregoeiro 

 


