
 
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL 

ACORDO DE DOAÇÃO Nº 17368-BR 

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

Em resposta à Impugnação ao Edital em epígrafe, interposta por essa empresa, em 19 

de outubro de 2018, pelos fundamentos e razões abaixo apresentados.  

 

I. RELATÓRIO.  

 

Trata-se de Impugnação ao Edital do 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 de acordo com as 

especificações técnicas constantes no Anexo II - Especificações Técnicas, 

apresentada pela empresa E-Labore Serviços & Tecnologia Social LTDA ME  

localizada no estado de São Paulo. A impugnação foi enviada ao endereço eletrônico 

abccerrado@senar.org.br, no dia 19 de outubro de 2018, às 14h31min. A abertura 

da sessão pública e abertura das propostas foi agendada para o dia 23 de outubro 

de 2018, às 14h30min. Dessa forma, verifica-se que a Impugnação é tempestiva, pois 

respeitou o exigido para seu recebimento. A Impugnante entende que “[...] dentre 

a documentação solicita às empresas participantes, não consta a exigência de que a 

empresa esteja devidamente registrada e em dia com suas obrigações, com o 

Conselho Regional de Estatística (CONRE).”  

 

A empresa E-Labore entende também que as atividades   relacionadas ao objeto do 

presente edital são de responsabilidade do profissional estatístico, conforme 

especificado na Lei nº 4.739/65 que regulamenta a profissão dos estatísticos.” [sic] 

Eis a peça impugnatória.  

 

II. FUNDAMENTAÇÃO.  

Considerando que o processo licitatório obedece às regras de contratação do Acordo 

de Doação no IBRD/TF 17368-BR, celebrado no dia 1º de agosto de 2014, entre o 

Banco Mundial - BIRD e o SENAR/Administração Central, para financiamento do 

Projeto Agricultura de Baixa Emissão de Carbono em Áreas já Convertidas para o uso 

Agropecuário – Projeto ABC Cerrado, conforme faculta o § 5º do Art. 42 da Lei nº. 



 
8.666/93 e suas alterações subsequentes, que será regido Acordo retro mencionado, 

pela Lei nº. 10.520/2002, Decreto nº.3.555/2000, Decreto nº. 5.450/2005, Decreto 

nº. 5.504/2005 e demais legislações correlatas, aplicando e, subsidiariamente, no 

que couber, a Lei 8.666/93, com suas alterações. As exigências das especificações 

técnicas constantes do edital  não limitam as atividades apenas ao profissional 

estatístico, como alega a empresa E-Labore.  O próprio Artigo 6º da Lei nº 4.739/65 

compreende que o exercício da profissão de estatístico refere-se a :  

a) planejar e dirigir a execução de pesquisas ou levantamentos 
estatísticos; 
b) planejar e dirigir os trabalhos de controle estatístico de produção 
de qualidade; 

        c) efetuar pesquisas e análises estatísticas; 
         d) elaborar padronizações estatísticas; 

e) efetuar perícias em matéria de estatística e assinar os laudos 
respectivos; 

        f) emitir pareceres no campo da estatística; 
g) o assessoramento e a direção de órgãos e seções de estatística; 
h) a escrituração dos livros de registro ou controle estatístico criados 
em lei. 

 

 

Muito embora a empresa precise designar profissional que realize a auditoria de dados, 
por exemplo, este profissional – não necessariamente deve ser estatístico, pois não irá 
realizar as atividades que compreendem a descrição das atividades, conforme o artigo 
6º da Lei nº 4 739/65. Ele poderá, conforme próprio edital ser Engenheiro Agrônomo, 
Economista, Estatístico e/ou Matemático – desde que possua as qualificações técnicas 
exigidas. 
 

Este trabalho envolve aplicação de questionários, tratamento de dados e coleta de 

dados georreferenciados. O profissional, que originou a peça impugnatória, não irá 

realizar levantamentos estatísticos, nem efetuar análises estatísticas, e muito menos 

elaborar padronizações estatísticas, uma vez que esta responsabilidade é da empresa 

contratante para realizar as análises de impacto e que esta é qualificada para tal. 

 

Em relação à metodologia a ser desenvolvida, apenas a título de esclarecimento, no 

âmbito do produto 6 – o qual consta do edital, ela é meramente referente à coleta de 

dados e não envolve procedimentos estatísticos e/ou modelagem matemática. Toda 

metodologia de Avaliação de Impacto, foi desenvolvida pela equipe do Banco Mundial 

alocada para o Projeto ABC Cerrado, em parceria com a empresa contratante. 

 

Muito embora e empresa deva possuir em seu quadro um coordenador, será a 

Coordenação de Avaliação de Impacto da empresa contratante que irá controlar 



 
possíveis vieses, por meio de monitoramento avaliativo, pois é quem detém a expertise 

da própria Avaliação de Impacto. A empresa deverá garantir a coleta e que os dados 

coletados estejam corretos, bem como a entrada de dados, portanto este trabalho não 

se aplica, exclusivamente a um profissional da estatística. 

 

Além disso, todas as empresas que cumprirem com as qualificações exigidas podem se 

candidatar ao certame. 

 

III. CONCLUSÃO  

 

Diante do exposto, conclui-se pelo recebimento da presente Impugnação, visto que 

atendeu os requisitos para tanto. No mérito, decide-se pelo INDEFERIMENTO da 

presente peça, visto que as alegações da empresa não encontram fundamentos para o 

seu deferimento, uma vez que a Avaliação de Impacto tem caráter multidisciplinar, em 

relação aos saberes, habilidades e conhecimentos e não restringe-se, exclusivamente, 

ao trabalho de um profissional da estatística. 

 
Brasília, DF, 22 de outubro de 2018. 
 
 

 
Atenciosamente, 

Mateus Moraes Tavares 
Pregoeiro 

 


