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RESPOSTA DO RECURSO DA FUNPAR, apresentado em 14/11/2019, às 17:09:37

FUNDAÇÃO: FUNPAR

ITEM NÃO ATENDIDO: Item 8.1.2.
Demonstração de interesse legítimo na realização de parceria com a UNILA.

(    ) Ofício em papel com timbre, endereço e CNPJ assinado pelo representante legal da
Fundação de Apoio, endereçado ao Senhor Reitor da UNILA, manifestando o interesse de
firmar parceria, através de contratos e termos de parceria, por tempo determinado, com a
Unila, conforme ANEXO I, com firma reconhecida ou assinada digitalmente (Padrão ICP-
Brasil).

DAS ALEGAÇÕES DA FUNPAR: 
A FUNPAR alega que entregou o referido documento conforme constava no Anexo I da
Chamada Pública 31/2019-2019.

DA DELIBERAÇÃO DA BANCA: 
Conforme  consta  no  Item  8.1.2  solicitou-se  a  apresentação  de  Ofício  assinado  pelo
representante  da  Fundação,  com  firma  reconhecida  em  cartório  ou  assinada
digitalmente (Padrão ICP Brasil).  Considerando que a  FUNPAR apresentou  o  Ofício,
apenas com assinatura simples, não foi possível verificar a autenticidade do documento. 
 
Por  outro  lado,  considerando  o  item  7.31.,  não  é  possível  aceitar  retificações  das
documentações apresentadas, considerando o final da vigência da Chamada Pública às
12hs do dia 04/11/2019: “7.3.1. Havendo divergência na documentação apresentada, a CJRI solicitará as
correções necessárias à Fundação, podendo ser reapresentadas no prazo de 10 (dez) dias úteis e desde que a
devolução não ultrapasse os prazos de inscrição e vigência previstos neste Edital”

DECISÃO: Manter decisão de indeferimento do item

ITEM NÃO ATENDIDO: Item 8.1.4
(      ) 2. Último recibo de entrega da Declaração da Relação Anual de Informações Sociais 
(RAIS), instituída pelo Decreto Federal no 76.900, de 23 de dezembro de 1975.

DAS ALEGAÇÕES DA FUNPAR: 
A FUNPAR alega que equivocadamente apresentou no lugar da RAIS solicitada, o Recibo
de Entrega de Escrituração Fiscal. 
Argumenta ainda que a falta de apresentação não importaria nenhum prejuízo a chamada,
uma vez que a FUNPAR está devidamente credenciado no MEC/MCTIC e que por outro
lado o número de empregados constam no Portfólio apresentado.

DA DELIBERAÇÃO DA BANCA: 
Assim como foi solicitado as Certidões Negativas de Débitos, no item 8.1.4 foi solicitado a
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apresentação  da  RAIS,  tratando  de  um  item  obrigatório  da  referida  Chamada,  e  não
opcional. Constou-se assim, que realmente a RAIS não foi apresentada.

É  importante  ressaltar  que  não  cabe  nesta  fase  de  Recurso  questionar  o  mérito  da
Chamada Pública, conforme item 15.3. “Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital
perante a UNILA aquele que, tendo-o aceito sem objeção, venha a apontar, depois do prazo de
inscrição, processos de análise e julgamento das propostas e publicação do resultado, eventuais
falhas ou imperfeições.”

Por  outro  lado,  considerando  o  item  7.31.,  não  é  possível  aceitar  retificações  das
documentações apresentadas, considerando o final da vigência da Chamada Pública às
12hs do dia 04/11/2019: “7.3.1. Havendo divergência na documentação apresentada, a CJRI solicitará as
correções necessárias à Fundação, podendo ser reapresentadas no prazo de 10 (dez) dias úteis e desde que a
devolução não ultrapasse os prazos de inscrição e vigência previstos neste Edital”.

DECISÃO: Manter decisão de indeferimento do item

ITEM NÃO ATENDIDO: Item 8.1.6.
Ter experiência comprovada no suporte e gerenciamento de projetos.

(    ) Portfólio com a apresentação da fundação de apoio e cópias de 5 (cinco) instrumentos
formais  estabelecidos  com  entidades  públicas,  com  seus  respectivos  atestados  (ou
certificados) de aprovação (ou aplicação) considerados os mais relevantes pela fundação
nas áreas de ensino superior,  de pesquisas nas diversas áreas do conhecimento e de
promoção da extensão universitária, que abranjam os últimos 5 (cinco) anos.

DAS ALEGAÇÕES DA FUNPAR: 
A FUNPAR alega que apresentou todos os  documentos  do Item 8.1.6 apresentando o
Portfólio da Fundação, indicando a Estrutura de Pessoal, Políticas Institucionais, Estrutura
Física; Estrutura Tecnológica; e Experiência na Gestão de Projetos. 
Ainda, indica que apresentou 5 instrumentos formais estabelecido com entidades públicas,
com seus respectivos atestados ou certificados de aprovação ou aplicação. 

DA DELIBERAÇÃO DA BANCA: 
O item foi considerado não atendido na primeira análise, considerando que somente 2 dos
instrumentos apresentados estavam com final de vigência dentro dos últimos 5 anos. Os
demais  instrumentos  apresentados  tiveram  suas  vigências  encerradas  em  15/10/2014;
30/04/2012; 16/06/2010; 30/06/2008. 
Porém é fato que os Atestados de Aprovações estão com datas de emissão dentro dos
últimos 5 anos. 
Dessa forma, considerando que o Item 8.1.6 não deixou claro se os últimos 5 anos exigidos
se  referiam  a  partir  da  data  de  celebração,  prorrogação,  ou  emissão  do  atestado  de
aprovação,  a banca decide aceitar  como válidos os documentos apresentados no Item
8.1.6, tendo como referência temporal a data de emissão dos atestados de aprovação.

DECISÃO: Item deferido
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DECISÃO FINAL: Manter o indeferimento da inscrição

Foz do Iguaçu/PR, 20 de novembro de 2019.

   
       _____________________                                        
       JAMUR JOHNAS MARCHI                           

_____________                                            _______________________________
DIEGO MESSIAS                                            DANIEL TEOTONIO DO NASCIMENTO
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Emitido em 20/11/2019

JULGAMENTO DE RECURSO Nº 4/2019 - DITEFA (10.01.05.19.04) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado eletronicamente em 20/11/2019 10:09 ) 
DIEGO MESSIAS 

CONTADOR 

1823959

(Assinado eletronicamente em 20/11/2019 09:42 ) 
DANIEL TEOTONIO DO NASCIMENTO 

ADMINISTRADOR 

1955718

(Assinado eletronicamente em 20/11/2019 10:10 ) 
JAMUR JOHNAS MARCHI 

PRO-REITOR(A)

1543288
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