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PARECER DA COMISSÃO DE SELEÇÃO – Julgamento de recurso 
 

NOME DO PROPOSITOR 

Escolinha Evangélica de educação Infantil – Escola na Vila 

PARECER DA COMISSÃO 

Trata-se de recurso administrativo interposto pela Organização da Sociedade Civil – OSC, Escolinha 
Evangélica de educação Infantil – Escola na Vila, 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 por 
descumprimento do item 3.4 do Edital e a inaptidão na etapa de habilitação, da ora Recorrente por 
descumprimento do item 12, subitens XI, do Edital. 
 
Nas suas razões recursais, a Recorrente sustenta, no que se refere à etapa de habilitação, que foi 
solicitado, mas ainda não foi entregue, pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA), o referido documento de prova do registro ou inscrição. Informa que estão 
aguardando o envio do documento e que em breve farão o encaminhamento. A Requerente envia 
ainda, juntamente com o Recurso, o Atestado de Qualidade e Eficiência como prova. 
 
No que se refere à etapa competitiva, a Recorrente sustenta, que o território CS5 que abrange o 
Morro do Papagaio, Vila Estrela e Barragem Santa Lúcia, dentre outras regiões também são 
considerados como um dos pontos mais violentos da capital, junto com Aglomerado da Serra e 
Taquaril, necessitando de atendimento e ações que possam reduzir a criminalidade e violência. 
Sendo assim, o item 3.4 do edital, se refere ao território L4 (Granja de Freitas, Taquaril e Alto Vera 
Cruz) como prioritário para essa execução, entendendo por tanto, que ser prioritário não exclui as 
demais regiões de participar do Chamamento Público. 
 
O relatório foi descrito acima. Doravante, passaremos à análise dos argumentos expostos no 
recurso. 
 
A Comissão entendeu que o recurso à etapa de habilitação não está justificado e que a OSC 
somente encaminhou Atestado de Qualidade e Eficiência emitido pelo Conselho Tutelar da Regional 
Centro-Sul de Belo Horizonte. Assim, o atestado ora apresentado, não substitui o requisito editalício, 
conforme previsto abaixo: 
 

“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. 
 
I - HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL E TRABALHISTA  
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12.3. Para a habilitação jurídica, fiscal e trabalhista a OSC deverá 
apresentar os seguintes documentos: 
... 
XI – prova do registro ou inscrição no respectivo Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente.” 
 

Ademais, o documento de que trata o item 12.3, subitem XI, 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, em atenção ao item 12.3, subitem XI, do edital, esta Comissão de Seleção decide 
pelo INDEFERIMENTO do recurso à etapa de habilitação e a consequente manutenção dos atos 
praticados. 
 
No que se refere ao recurso apresentado à etapa competitiva, a Comissão entendeu que não está 
justificado, haja vista que a proposta apresentada pelo recorrente não atende ao item 10.1 do edital, 
conforme abaixo: 
 

“10.1. A proposta deverá ser elaborada pela Organização da 
Sociedade Civil em consonância com a POLÍTICA MUNICIPAL DE 
PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE, conforme descrito na cláusula 
terceira, para o atendimento ao objeto constante neste Edital e no 
modelo do ANEXO I.” 

 
Sendo assim, como a proposta apresentada não atende ao item 3.4 do Edital que trata das ações 
previstas, e em conformidade com o item 11.7, subitem II do Edital, esta Comissão de Seleção 
decide pelo INDEFERIMENTO do recurso à etapa competitiva 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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