Associação Shekinah de Assistência Social – ASAS
CNPJ: 01.160.544 / 0001-83
Tel.: (31) 3483-4800 / (31) 98421-5790
RECURSO AO PARECER DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SMSP 001/2021

À Comissão de Seleção.

Após publicação do resultado preliminar do Edital de Chamamento Público SMSP 001/2021,
publicado no Diário Oficial do Município - DOM em 09/04/2021, e do acesso ao Parecer da
Comissão, obedecendo ao prazo recursal, expomos declarações a partir das considerações
constantes no referido parecer, conforme descrições abaixo relacionadas.

Situação: Etapa competitiva - Desclassificada
Motivo descrito no parecer: “A Instituição foi considerada desclassificada em função do item
11.1.3 do Edital, haja vista a pontuação alcançada, inferior a 60% do total. A OSC atingiu 45
pontos”.
A partir desta descrição, passamos às considerações pautadas nos 04 itens apontados pela comissão,
no parecer.
ITEM A - DA QUALIFICAÇÃO DA OSC (A instituição teve baixa pontuação na
comprovação referente ao público deste edital).
Conforme item 3.3 do Edital, “Constitui-se como público alvo destas ações, os sujeitos jovens, entre
12 e 18 anos (incompletos), uma das populações mais afetadas pela violência letal nos últimos
anos”. Neste aspecto, conforme descrito no anexo VI, a OSC apresentou documentação que
comprova a experiência de atuação com o público alvo do Edital, sendo:

Crianças e adolescentes de 7 a 15 anos, com ofcinas de volei, futsal, basquete, volei, peteca.
PROJETO MMA
(MEU MELHOR AMIGO)
SERVIÇO DE CONVIVENCIA Crianças e adolescentes de 0 a 15 anos em situação de risco e vulnerabilidade social com
E FORTALECIMENTO DE oficinas de artes plásticas (emborrachado, dobradura, pintura, desenho, música, danças);
instrumentos musicais (violão e teclado); recreação e jogos, dinâmicas de grupo, formação de
VINCULOS
hábitos, higiene pessoal e ambiental, valores e cidadania étnico e social; aula de técnica vocal,

PROJETO APPIA/SMED/PBH

bateria, teclado, violão, lazer, esporte e cultura através de oficina temática.
Crianças e dolescentes de 4 a 15 anos da rede municipal de ensino da regional leste de Belo
Horizonte (musicalização).

PROJETO SHEKINAH
CRIATIVE

Adolescentes e jovens de 13 a 18 anos, através de cursos de capacitação profissional
(desenvolvedor de aplicativos, web designer, produção de videos, fotografia, garçom-barista,
agente de viagem).
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Cabe destacar que parte dos adolescentes e jovens atendidos se encontram em cumprimento ou são
oriundos de medidas socioeducativas, público importante para a integração em atividades que
colaborem com a não reincidência, ou até mesmo como instrumento preventivo da prática de
situações infracionais ou criminais. Além de comprovação do público, através dos comprovantes de
experiência apresentados, a OSC demonstra capacidade de articulação (já desenvolve trabalho com
escolas da região), e realização de um “cardápio” de atividades esportivas, culturais, dentre outras,
qualificando-a para a operacionalização da proposta prevista no Edital, sendo 04 trabalhos
apresentados neste item, contemplando os tópicos “Comprovação de experiência com trabalhos com
jovens em comunidade” e “Evidências de trabalhos já desenvolvidos com jovens sobre temáticas
diversas”, destacando que, conforme o documento “Certificado CMAS”, enviado para o processo
de habilitação, as atividades do “Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos” são
realizadas desde o ano de 2014. Também, segundo o documento “Termo de Compromisso Receita
Solidária”, as atividades do “Projeto MMA - Meu Melhor Amigo” são realizadas desde o ano de
2018, não justificando a alegação de “baixa pontuação na comprovação referente ao público deste
edital”.
Também, em relação ao público, faz-se necessário descrever que a organização também encaminha
e acompanha adolescentes e famílias para atendimento em organizações que atuam com usuários de
drogas, para atendimento terapêutico.

ITEM B - EXEQUIBILIDADE TÉCNICA (Não constam as Diretrizes e Estratégias para
atuação junto ao público do edital, não trazendo claramente a descrição da proposta, em
desconformidade com o item 11.5).

É preciso afirmar que, 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.
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ITEM C - ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA AOS OBJETIVOS DA POLÍTICA DE
PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE (Foram descritas, mas não apresentaram o
detalhamento das estratégias metodológicas. Este tópico não está evidenciado claramente
como sub tópico do campo descrição da proposta, em desconformidade com o item 11.5).
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.

ITEM D - VIABILIDADE ORÇAMENTÁRIA E CONSISTÊNCIA DO PLANEJAMENTO
FINANCEIRO (Ausência de documentação comprobatória, em desconformidade com o item
11.6 do Edital, da orçamentação referente à contratação de profissionais).
A referência de preços relacionada à contratação de pessoal é a mesma da tabela apresentada no
item 10 da proposta (Anexo 01), visto se tratar dos valores praticados pela OSC, apresentadas
conforme tabela abaixo e no detalhamento individual.
Repasse pelo município

*Contratação de profissionais (01 coordenador geral, 01 assistente social, 01
pedagogo / secretário, 01 marketink / Comunicação social, 01 instrutor de
funk, 01 instrutor de futsall, 01 instrutor de Cros Training, 01 instrutor de
dança, 01 instrutor de funk, uma assessoria técnica especializada).

Detalhamento individual:
Descriminação

Valor

01 Coordenador

R$ 40.000,00

01 Assistente Social

R$ 15.750,00

01 Pedagogo

R$ 15.750,00

01 Assessoria de Comunicação / Marketing

R$ 7.200,00

01 Instrutor de Funk

R$ 6.000,00

01 Instrutor de Futsal

R$ 9.000,00

01 Instrutor de Cros Trining

R$ 9.000,00

01 Instrutor de Dança

R$ 9.000,00

01 Assessor técnico

R$ 25.000,00

20 MC

R$ 10.000,00
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A inclusão de profissionais para coordenação, serviço social e pedagogia qualificarão a execução da
proposta e a articulação intersetorial prevista para o cumprimento das metas, contando com a
assessoria técnica no processo de implementação da proposta. Cabe reiterar que um produtor
cultural será disponibilizado pela OSC, a título de contrapartida da organização.

Mediante o exposto, solicitamos que sejam acatadas as considerações feitas neste recurso, com a
respectiva classificação da OSC e continuidade do processo de seleção.

Belo Horizonte, 14 de Abril de 2021.

_________________________________
Daniela Alves de Brito de Oliveira
Presidente
Associação Shekinah de Assistência Social - Asas
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