NOTA TECNICA CT-ECL — N 13
Ref: Preferencia para contratacao local para realizaco de diagn6sticos de
impacto, previstos na Clausula 101 do TTAC
Conforme Nota Tecnica n 2 12, da Camara Tecnica de Educacao, Cultura e Turismo, foi
estabelecido o prazo de 90 dias para que a Fundacao Renova apresente os diagn6stico de
impacto ao Turismo, Cultura e Lazer, previsto pela Clausula 101 do TTAC, para as novas
localidades incluidas por determinacao da Deliberacao 58 do CIF.
A Fundacao Renova protocolou sua resposta por meio da OFI.N11.05.2018.3088, onde tambem
apresenta a proposta tecnica vencedora, da empresa Synergia (anexa), vinculada ao grupo
belga TPF.
No portf6lio da empresa Synergia (disponivel em https://tof.euipt-pt/proiectsisocioeconomicaction-in-mariana-and-barra-longaminas-geraish consta entre seus clientes a Mineradora
Samarco S.A e a Fundacao Renova, para as quais realiza, desde 2016, cadastro socioecon6mico
dos municipios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundao.
Com vistas a confirmar se nos criterios para contratacao constou a preferencia por contracao
local, como estipula a Clausula 134 do TTAC, a CT-ECL solicitou da Fundacao Renova, por meio
de mensagem eletr6nica em 26 de junho de 2018, informacties sobre o processo de selecao,
tendo obtida a resposta por meio do

Oficio.NII.07208.3442 (anexo), onde informa que o

processo teve participacao de empresas de Minas Gerais e do Espirito Santo, alem de
empresas de Sao Paulo e de Joinville, para as quais a Funclacao teria enviado convite com a
finalidade de "garantir o processo concorrencial".
Na sequencia, a CT-ECL fez novo pedido de informacao sobre a proposta comercial vencedora,
tendo a Fundacao Renova, por meio do OFI.NII. 07.2018.3517,

se negado a prestar a

informacao solicitada, com argumentos de "preservar informaciaes empresariais".
Em consulta as Nota Tecnicas n 2 9 e n 2 19, da CT Economia e Inovacao, nao encontramos
recomendacao ou orientacao no sentido de convidar empresas de fora dos Estados para
favorecer a concorrencia.
Diante das dUvidas sobre a garantia de prefer&icia para as contratgaes locais, em reunffio
ordinkia da CT-ECL, ocorrida em 17 de julho do corrente, deliberou-se recomendar ao CIF:
- Encaminhar o caso relatado a auditoria independente, para analise e manifestacao, com a
finalidade de esclarecer as dUvidas aqui levantadas.
- Encaminhar para a Camara Tecnica de Economia e Inovacao, para manifestacao sobre os ritos
de contratacao adotados no relatado processo, com o intuito de verificar se os mesmos estao
em consonancia com a NT 09, bem como de eventuais sugest6es para o seu aperfeicoamento.

Rio Doce, MG, 17 de julho de 2018.
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