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PARECER DA COMISSÃO DE SELEÇÃO – Julgamento de recurso 
 

NOME DO PROPOSITOR 

 Associação Shekinah de Assistência Social – ASAS 

PARECER DA COMISSÃO 

Trata-se de recurso administrativo interposto pela Organização da Sociedade Civil – OSC, 
Associação Shekinah de Assistência Social – ASAS, já qualificado nos autos em epígrafe. 
 
O recurso foi apresentado na forma prescrita pelos subitens 9.2 e 9.3 do edital, alterado pelo 
Comunicado publicado em 19/03/2021 no Diário Oficial do Município, a fim de questionar o ato da 
Comissão de Seleção que promoveu a desclassificação na etapa competitiva, da ora Recorrente, 
pelo item 11.1.3 do Edital de Chamamento Público nº 01/2021. 
 
Nas suas razões recursais, a Recorrente sustenta: 
 
Com relação ao Item A: Que devem ser considerados como documentos comprobatórios de 
experiência: Projeto MMA – Meu melhor amigo, Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos, Projeto APPIA/ SMED/ PBH e Projeto Shekinah Criative. 
 
Com relação ao Item B: Na proposta apresentada, constam as diretrizes e estratégias para atuação, 
conforme texto constante no Item 07 (Descrição da proposta), no qual consta a descrição das ações 
previstas, metas a serem alcançadas e forma de operacionalização das mesmas, bem como no 
detalhamento constante no Item 08 (Forma de execução), sendo que, os dois itens citados (07 e 
08), contemplam a descrição das diretrizes, estratégias e outros detalhamentos operacionais 
complementares, sendo improcedente a alegação constante no parecer da comissão sobre este 
item. 
 
Com relação ao Item C: O escopo da proposta apresentado está em consonância com os objetivos 
da Política de Prevenção Social à Criminalidade, podendo destacar, de acordo com o Item 11.5.2 do 
Edital, que o quadro apresentado no Item 08 da proposta (forma de execução), apresenta itens 
como detalhamento especificado qualitativo e quantitativo de atividades com tempo, carga horária, 
capacidade de atendimento, dentre outros, e o valor orçamentário encontra-se descrito no Item 10 
da proposta e respectivos orçamentos apresentados, não sendo plausível a referida alegação da 
comissão. 
 
Com relação ao Item D: A referência de preços relacionada à contratação de pessoal é a mesma da 
tabela apresentada no item 10 da proposta (Anexo 01), visto se tratarem dos valores praticados pela 
OSC, apresentadas conforme tabela abaixo e no detalhamento individual. 
 
O relatório foi descrito acima. Doravante, passaremos à análise dos argumentos expostos no 
recurso. 
 
No que se refere ao Item A, a Comissão já havia considerado como pertinentes os seguintes 
documentos de comprovação de experiência citados pelo Recorrente: Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, Projeto APPIA/ SMED/ PBH e Projeto Shekinah Criative. 
No que se refere ao Projeto MMA – Meu melhor amigo, o documento comprobatório não evidencia a 
faixa etária do público atendido. 
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Sendo assim, no que se refere ao Item A, a comissão decide manutenção dos atos praticados, 
INDEFERINDO o recurso apresentado. 
 
Com relação ao Item B e Item C, a Comissão entendeu que não está justificado haja vista que a 
proposta apresentada pelo recorrente atende parcialmente ao item 11.5, no que se refere aos 
elementos de avaliação “Metodologia para abordagem das temáticas junto ao público jovem” e 
“Proposta pedagógica para realização das atividades” e no que se refere ao elemento de avaliação  
“Diretrizes e Estratégias para atuação junto ao público”, foi considerado como Insuficiência das 
informações sobre as diretrizes e estratégias. 
Os três elementos de avaliação, constantes no quadro de Critérios de Avaliação e Classificação, 
disposto no item 11.1, deveriam estar descritos de maneira clara como subtópico do campo 
descrição da proposta, em conformidade com o item 11.5 do Edital:  
 

“11.5 Quanto aos itens B e C, do quadro CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
E CLASSIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, do 
item 11.1, os elementos de análise deverão estar evidenciados 
claramente como sub tópico do campo descrição da proposta do Anexo 
I, Modelo de Proposta, e compatíveis com o quadro Forma de 
Execução, da Proposta de Trabalho. As metas deverão constar 
detalhadas, deixando claro o que será realizado, ex.: realizar 02 
oficinas de 40h para 20 jovens.” 

 
Sendo assim, no que se refere aos itens B e C, a comissão decide manutenção dos atos praticados, 
INDEFERINDO o recurso apresentado.  
 
Com relação ao Item D, Comissão entendeu que o documento comprobatório de referência de 
preços, em conformidade com o item 11.6, é documento obrigatório que deveria constar no 
Envelope 1 - PROPOSTA. Dessa forma, optou-se por INDEFERIR o recurso apresentado pela OSC, 
decidindo pela manutenção dos atos praticados. 
 
Ante ao exposto, esta Comissão de Seleção decide pelo INDEFERIMENTO do recurso e a 
consequente manutenção dos atos praticados. 
 
Em atendimento ao próprio edital, item 9.6, submete-se a presente decisão à Autoridade 
Competente, para decisão final. 
 
 

Belo Horizonte, 23 de abril de 2021. 
 

Comissão de Seleção 
 

 
 

De acordo com a decisão proferida pela Comissão. 
 
 
 

Genilson Ribeiro Zeferino 
Secretário Municipal de Segurança e Prevenção 
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