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PARECER DA COMISSÃO DE SELEÇÃO – Julgamento de recurso 
 

NOME DO PROPOSITOR 

Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde – AVANTE SOCIAL 

PARECER DA COMISSÃO 

Trata-se de recurso administrativo interposto pela Organização da Sociedade Civil – OSC, Instituto 
Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde – AVANTE SOCIAL, 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 inaptidão na etapa de habilitação, da ora Recorrente por 
descumprimento do item 12.4, subitem II, do Edital. 
 
Nas suas razões recursais, a Recorrente argumenta que atendeu o item da Habilitação Técnica, 12.4, 
subitem II, do Edital, demonstrando a existência de instalações e outras condições materiais da 
organização ou sobre a previsão de contratar ou adquirir com recursos da parceria, de forma 
subentendida, em outros documentos diversos, como o Estatuto e a Proposta encaminhados. 
 
Em que pese as informações elencadas pela OSC em sua peça de recurso, temos, ao fim e ao cabo 
a não apresentação de Declaração exigida no instrumento editalício, nos seguintes termos: 
 

“12. DA ETAPA DE HABILITAÇÃO – AVALIAÇÃO DA 
DOCUMENTAÇÃO  
12.1. Após a análise e a classificação das propostas, a Comissão de 
Seleção procederá a abertura dos envelopes contendo os documentos 
de habilitação de todas a(s) OSC(s)  
12.2. No envelope deverá constar toda a documentação capaz de 
habilitar a OSC, quais sejam: 
I – Habilitação jurídica, fiscal e trabalhista;  
II – Habilitação Técnica;  
III – Declarações e Termo de Compromisso, conforme anexos. 
 
II - HABILITAÇÃO TÉCNICA 
12.4. Para a habilitação técnica, a OSC deverá apresentar os 
seguintes documentos: 
II – Declaração do representante legal da organização da sociedade 
civil sobre a existência de instalações e outras condições materiais da 
organização ou sobre a previsão de contratar ou adquirir com recursos 
da parceria.   

 
Primeiramente, a decisão desta Comissão em inabilitar a recorrente decorre de previsão expressa do 
edital exige a apresentação da aludida Declaração, sob pena de inabilitação da organização da 
sociedade civil deixasse de apresentar os documentos necessários à habilitação. 
 
A vinculação ao edital de chamamento público, tornando-o referência para a atuação da Comissão, 
impõe ao procedimento a legalidade, impessoalidade e isonomia nos julgamentos proferidos. 
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Ademais, embora existam informações esparsas na proposta e no estatuto da OSC apresentados, 
não se verificam as informações de forma integral, de forma que o entendimento da Comissão de 
Seleção é de que não restou declarado que a OSC possui ou pretende contratar os insumos e 
condições necessárias para a integral execução do objeto da parceria, haja vista que o estatuto da 
OSC fala em situações em tese, assim como a previsão de despesas constante da proposta não 
permite a análise da detenção, pela OSC, das condições necessárias à execução do objeto, razão de 
existir a aludida Declaração. 
 
O documento de que trata o item 12.4, subitem II, é documento obrigatório que deveria constar no 
Envelope 2 – HABILITAÇÃO, haja vista o item 10.2, do Comunicado publicado em 19/03/2021: 
 

“10.2.4. Após o prazo limite para apresentação das propostas e das 
habilitações, nenhuma outra será recebida, assim como não serão 
aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícita e 
formalmente solicitados pela administração pública municipal.” 

 
 
Ante ao exposto, e considerado o descumprimento ao item 12.4, subitem II, do Edital, esta Comissão 
de Seleção decide pelo INDEFERIMENTO do recurso à etapa de habilitação 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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