Ref. Concurso N° 01/2020 – Digital.br
Proposta: Indicação Geográfica - Plataforma digital de gestão integrada de
Indicação Geográfica (IG).

Do Recurso
O Instituto CNA, Unidade Operacional Executora (UOE) da Rede
Proponente, em conjunto com o Sebrae e a Unidade de Pesquisa Embrapa
Alimentos e Territórios, vêm, respeitosamente, apresentar o presente Recurso
com fito de impugnar a desclassificação da proposta Plataforma digital de
gestão integrada de Indicação Geográfica, apresentada no Concurso N°
01/2020 – Digital.br, da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial –
ABDI, pelos motivos a seguir expostos.

Dos fundamentos

A análise da Comissão Especial de Licitação, através do MEMO
UTD Nº 17/2020, desclassificou a proposta do Recorrente sob a seguinte
justificativa:
“observou-se que todas as instituições que compõem a rede
proponente (SEBRAE Nacional, Instituto CNA e Embrapa)
possuem âmbito de atuação federal/nacional, contrariando o
previsto no item 6.3.2 do Edital, critério “composição da rede”,
que estabelece que somente será aceita a participação até 1
(uma) instituição de atuação federal na estruturação da rede.”

Depreende-se que o referido Edital tem como “objetivo selecionar
projetos voltados à transformação digital do setor produtivo, com foco em
micro, pequenas e médias empresas, exclusivamente na Região Nordeste.”

Nesse sentido, o intuito basilar da Proposta, apresentada pelo
Recorrente, sempre foi suprir o objeto do Edital de Seleção de Projetos, através
de apoio ao setor produtivo na execução da gestão (controle, rastreabilidade,
promoção e comercialização) e efetivação da garantia da origem e qualidade
da Indicações Geográficas (IG).

Sendo que a Plataforma digital de gestão integrada de IG, ora
desclassificada, visa à promoção e proteção das IGs na extensão máxima
permitida pelo Edital de Seleção de Projeto, a saber, região Nordeste e não
âmbito Federal. Atentando-se, além do mais, na transformação digital do setor
produtivo com garantia, através das competências técnicas das Instituições
proponentes, de capacidade de solução e maximização do número de
beneficiários, seguindo o Edital de Seleção de Projetos.

É fundamental elucidar que as componentes da Rede Proponente,
em especial o Sebrae e o Instituto CNA, atuam através de suas representações
estaduais. Desta forma, as Recorrentes são responsáveis por orientações
estratégicas, entretanto, suas ações são realizadas através das suas
respectivas representações. Essas representações atuam, então, com
diretrizes Nacionais, mas conforme a realidade e circunstâncias regionais.

Ora, sequer viável seria a pretensão de promover a Proposta por
toda a extensão da região Nordeste, sem a devida capilaridade técnica e
operacional para atingir integralmente a região nordestina, sendo que fora o
aspecto continental da distância, a região conta com 9 (nove) estados.

Seguindo a decisão da Comissão Especial de Licitação, e com
preservação da abrangência da Proposta da Recorrente e conservação das
competências técnicas, a Rede Proponente teoricamente e inviavelmente teria
que ser composta por uma instituição de âmbito Nacional e mais 9 (nove)
Unidades Estaduais do Sebrae e 9 (nove) Federações de Agricultura e
Pecuária. O mesmo se aplica para a Unidade de Pesquisa Embrapa.

Acredita-se que atingir toda a extensão do Nordeste, através de uma
Rede Proponente que naturalmente faria parte de quaisquer ações estaduais,
não pode ser um fator desestimulador de projetos, em especial os que exigem
recurso, elevado grau de responsabilidade, competência técnica e experiência.

Conforme justificativa da desclassificação da Proposta, em relação à
parceria com entidades de atuação em níveis federais, a Rede Proponente
seria impelida à reduzir drasticamente a abrangência de suas ações, deixando
de atender todos os estados do Nordeste e passando a atingir somente um,
para fins restritos de adequação ao Edital.

O que, de plano, reduziria profundamente o número de beneficiários
impactados pela Proposta de inovação no setor produtivo.

Dessa forma, requer que seja reavaliado a desclassificação da Rede
Proponente, sob o argumento de atuação federal, uma vez que a atuação da
Plataforma

digital

de

gestão

integrada

de

Indicação

Geográfica

é

exclusivamente voltada para a região do Nordeste, atendendo fielmente as
exigências do Concurso N° 01/2020 – Digital.br, fato reconhecido pela
excelente nota recebida no Resultado Final do Edital.
Do Pedido

Diante do exposto, requer que a Comissão Julgadora reavalie os
motivos que ensejaram a desclassificação da Proposta da Rede Proponente,
tendo em vista o impacto positivo que a Plataforma digital de gestão integrada
de Indicação Geográfica geraria em prol da transformação digital do setor
produtivo na Região Nordeste.

Cordialmente,

Águeda Recio y Alvarez Faula
Responsável Técnica, UOE Instituto CNA
Projeto: Origens Nordeste
Rede Proponente: Indicação Geográfica

