
JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

REFERÊNCIA: EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SMATE Nº. 001/2017 

RECORRENTE: Associação de Resgate da Dignidade Humana Providência 

Divina 

RECORRIDO: Presidente da Comissão Especial de Habilitação  

Trata-se de recurso administrativo interposto pela Associação de Resgate da 

Dignidade Humana Providência Divina, CNPJ n° 22.643.333/0001-61, no dia 12 

do mês de julho de 2017, contra a pontuação obtida no critério 1 do quadro do 

inciso I do subitem 9.1 deste Edital, conforme julgamento realizado em 10 de 

julho de 2017. Feita a leitura do mesmo, apresento as considerações a seguir.  

 I — DA ADMISSIBILIDADE  

Conforme verificado, o recurso da Associação de Resgate da Dignidade 

Humana Providência Divina é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo 

legal previsto no item 13.3 deste Edital. Assim, merece ser devidamente 

analisado.  

II — DA SÍNTESE DOS FATOS  

Em 10 de julho de 2017 a Comissão Especial de Habilitação da Secretaria 

Municipal Adjunta de Trabalho e Emprego (SMATE), instituída pela Portaria 

Conjunta SMDE/SMATE Nº 005/2017 apresentou relatório final da etapa 

competitiva do Chamamento Público SMATE Nº 001/2017 para seleção de 

Instituições para desenvolvimento de ações de qualificação social e profissional 

no âmbito do Programa Municipal de Qualificação, Emprego e Renda da 

Prefeitura de Belo Horizonte. 

Após a avaliação das propostas das instituições, verificou-se que dentre os 

requisitos eliminatórios previstos no item 9 do Edital SMATE/2017, a 

Associação de Resgate da Dignidade Humana Providência Divina deixou de 

cumprir o critério 1 do quadro do inciso I do subitem 9.1 deste Edital “1 - 



Apresenta comprovada experiência na execução de projetos similares aos 

objetos deste Edital”.  

Inconformada com a decisão da Comissão Especial de Habilitação, a 

Associação de Resgate da Dignidade Humana Providência Divina interpôs o 

presente recurso. 

 III — DAS RAZÕES DA RECORRENTE 

Em suas razões recursais, a Recorrente justificou que, em resposta ao 

Chamamento Público supracitado, a Associação de Resgate da Dignidade 

Humana Providência Divina encaminhou, junto com a proposta, o Relatório 

Anual de Atividades 2016 do Sistema Divina Providência, em conformidade 

com o Anexo I do edital. 

Ressaltou que, nos termos do citado anexo, alínea “b”, a experiência de uma 

instituição pode ser comprovada por relatórios de atividades com comprovação 

das ações desenvolvidas, contendo datas de início e término. 

Alegou que o relatório encaminhado continha “a relação das organizações que 

pertencem ao Sistema Divina Providência, que incluo a Associação de Resgate 

da Dignidade Humana Providência Divina, a relação de atividades de formação 

profissional realizadas em 2016 e a data de início de funcionamento do Centros 

de Formação Profissional e o resultado consolidado do trabalho desses centros 

em”, atendendo, portanto, aos critérios estabelecidos no Anexo I do edital. 

Por fim solicitou a revisão da pontuação atribuída a Associação de Resgate da 

Dignidade Humana Providência Divina no critério experiência. 

IV – DO MÉRITO 

Preliminarmente, cabe salientar que a Recorrente não pontuou no critério: 

“Apresenta comprovada experiência na execução de projetos similares aos 

objetos deste Edital”, por não ter comprovado relatórios de atividades com 

comprovação das ações desenvolvidas, contendo expressamente datas de 

início e término, tal como exigido no Anexo I do edital.  



Todas as decisões referentes ao Edital de Chamamento Público SMATE Nº. 

001/2017 são tomadas em consonância com a legislação vigente, respeitando-

se os princípios da Administração Pública, em especial o princípio da 

vinculação ao edital.  

Da análise do caso concreto, a Comissão entendeu ter razão a Recorrente 

quanto a consideração do Relatório Anual de Atividades 2016 do Sistema 

Divina Providência como documento hábil a comprovar a experiência na 

execução de projetos similares aos objetos deste Edital.  

A previsão contida no Anexo I, do Edital não deixa dúvidas de que a 

experiência de uma instituição pode ser comprovada por relatórios de 

atividades com comprovação das ações desenvolvidas, contendo datas de 

início e término:  

1 - Para comprovação da capacidade de execução e experiência da 

organização da sociedade civil, anexar a proposta: 

I - comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou 

de objeto de natureza semelhante podendo ser admitidos, sem prejuízo de 

outros: 

[...] 

b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas, 

contendo datas de início e término; 

Porém, a ausência expressa de data de início e termino das ações 

desenvolvidas pela entidade não é suficiente para desconsiderar o Relatório 

apresentado. Considera-se, portanto, comprovada a experiência na execução 

de projetos similares aos objetos deste edital no período de 01 (um) ano. 

Sendo assim, pelo princípio da vinculação ao edital e, considerando a análise 

dos documentos anexados ao processo bem como os princípios da legalidade, 

supremacia do interesse público e isonomia, esta Comissão retifica a decisão 

que atribuía pontuação zero a Associação de Resgate da Dignidade Humana 



Providência Divina para avalia-la com nota 1 (um) no critério: apresenta 

comprovada experiência na execução de projetos similares aos objetos deste 

Edital e acrescentar 2 (dois) pontos na nota final.  

V - CONCLUSÃO  

Por todo o exposto, esta Comissão conclui por CONHECER do recurso para, 

no mérito, DAR PROVIMENTO ao pedido da Recorrente, retificando a decisão 

proferida em 10 de julho de 2017 de atribuir pontuação zero a Associação de 

Resgate da Dignidade Humana Providência Divina, para avalia-la com nota 1 

(um) no critério: apresenta comprovada experiência na execução de projetos 

similares aos objetos deste Edital e acrescentar 2 (dois) pontos na nota final. 

Belo Horizonte, 14 de julho de 2017. 

Glauton Santiago Félix de Jesus, 

Presidente da Comissão Especial de Habilitação da Secretaria Municipal 

Adjunta de Trabalho e Emprego (SMATE) 

 


