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Análise recursal - Edital de Chamamento Público SMASAC 008/2021 
 

Considerando o resultado final da Etapa Competitiva do Edital de Chamamento Público 
SMASAC 008/2021 conforme publicação no DOM na data de: 21/12/2021. 
 
Considerando os recursos e contrarrazão apresentados pelas OSCs, conforme 
publicação no DOM na data de: 04/01/2022. 
 
A Comissão de Chamamento Público comunica a análise recursal dos recursos abaixo, 
conforme reunião realizada em 23/02/2021 ocorrida em formato virtual das 09:00 às 
10:30 horas, estando presente os seguintes membros: 
 

∙ CHRISTOPH AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS  
∙ GUILHERME LANNA ALVES FARIA  
∙ LETICIA CRISTINE  
∙ LUANNA VIEIRA  
∙ SERVULO TULIO DE OLIVEIRA  
∙ VANDER MARCELO 

 
1. Recurso interposto frente ao resultado da Etapa Competitiva do Edital de 

Chamamento público SMASAC 008/2021 pela OSC: Cáritas Brasileira Regional 

Minas Gerais – INDEFERIDO 

 
Destaca- se que durante a avaliação da Comissão de Seleção foi identificado na proposta 
da OSC que o serviço proposto será executado de segunda a sexta, divergindo do item 
“a) Assegurar as condições básicas para execução do Serviço” do anexo VIII do Edital que 
menciona a necessidade da oferta do serviço conforme abaixo: “Manter e garantir a 
organização, a administração e o funcionamento da organização de segunda à domingo, 
no horário mínimo de 08 horas às 17 horas”  
 
Ainda, foi identificado que a OSC apresenta quadro de recursos humanos em divergência 
com o previsto no item 09 do Plano de Trabalho constante no Edital 008/2021. 
 
O edital prevê a contratação de um total de 10 técnicos, a OSC, por sua vez, apresenta 
em sua proposta um total de 06 técnicos. Além disso, não apresenta a função de Monitor 
de informática como prevê o edital 008/2021.  
 
Dessa forma, por não atender aos critérios do subitem 1 e 2 do item 11 do Edital -  
“Classificação das propostas”, a proposta da OSC Cáritas Brasileira Regional Minas 
Gerais  foi eliminada. 
 
Diante do Resultado da etapa competitiva, a OSC em questão apresentou o recurso 
mencionando os dois fatores de eliminação: 
 
1.1. A OSC menciona a presença de “erro material na Justificativa do Plano de 

Trabalho” no que se refere ao anexo VIII do Edital que menciona a necessidade da 
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oferta do serviço conforme abaixo: “Manter e garantir a organização, a 

administração e o funcionamento da organização de  segunda à domingo, no horário 

mínimo de 08 horas às 17 horas”. 

 
Em análise pela Comissão de Seleção, o recurso foi indeferido tendo em vista o não 
atendimento à execução do objeto. Observando o ponto 1.1, mesmo alegando erro 
material da Instituição, conforme mencionado, a análise da proposta foi comprometida 
pelos membros da Comissão, uma vez ocorrendo o não atendimento ao item “a) 
Assegurar as condições básicas para execução do Serviço” do anexo VIII do Edital. Diante 
do princípio da competitividade e imparcialidade, o momento de avaliação de propostas 
ocorreu durante a fase da etapa competitiva, cabendo à Comissão de Seleção pontuar 
as propostas no momento da abertura dos envelopes, tendo em vista que o certame 
prevê a concorrência entre as propostas de forma imparcial. 
 
 
1.2. A OSC entende que o Modelo de Proposta – Anexo 1 do Edital descreve uma 

“sugestão/proposta” e afirma: “O presente edital em nenhum momento deixa claro 

que o quadro de recursos humanos sugerido no Anexo 1 é obrigatório” 

 
O Anexo 1 do Edital é um documento que deve ser apresentado pela Instituição, no 
entanto, a fim de garantir a fiel execução do Objeto faz-se necessária adequação das 
condições necessárias para oferta do serviço tipificado em lei. Dessa forma, a Comissão 
de Seleção entende que a proposta apresentada pela OSC não corrobora para as 
condições indicadas de recursos humanos necessários. 
 

 
2. Recurso interposto frente ao resultado da Etapa Competitiva do Edital de 

Chamamento público SMASAC 008/2021 pela OSC: Instituto de Proteção Social 

Darcy Ribeiro – DEFERIDO PARCIALEMENTE. 

 
2.1. A OSC Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro alega em recurso 

que a quantidade correta de meses para comprovação de trabalho desenvolvido 

conforme item I - “A OSC possui experiência com o Serviço a ser executado neste 

chamamento” é de 353 meses. 

Fato a se observar é que no momento da apresentação da proposta, somente foram 

apresentados os documentos que comprovaram 95 meses com relação ao Serviço a ser 

executado, conforme critérios de avaliação e classificação da Organização Da Sociedade 

Civil - Item 5: A OSC possui trabalho desenvolvido com o público deste chamamento 

(pessoas em situação de rua). 

Conforme mencionado, no presente parecer, diante do princípio da competitividade e 
imparcialidade, o momento de avaliação de propostas ocorreu durante a fase da etapa 
competitiva, cabendo à Comissão de Seleção pontuar as propostas no momento da 
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abertura dos envelopes, tendo em vista que o certame prevê a concorrência entre as 
propostas de forma imparcial. 
 
Considera-se ainda o fato de terem sido incluídos na planilha apresentada objetos 
distintos do que prevê o Edital 008/2021. 
 

2.2. A OSC Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro alega em recurso 

que “ o Centro Pop Miguilim, que serviu como pontuação e comprovação de 

experiência da entidade vencedora (ADRA) e o Centro Pop Nova Lima, da entidade 

vencedora, não se trata de verdadeiro Centro Pop, mas de Espaço Cidadania Nova 

Lima, não atendem os requisitos da tipificação nacional (...)”   

Conforme resultado final da etapa competitiva, observou-se o empate na pontuação 

entre as OSCs, dessa forma conforme o item 11.4 do Edital 008/2021 ocorreu o 

desempate  conforme item I: “A OSC possui experiência com o Serviço  a ser executado 

neste chamamento” e item II: “II - Maior pontuação obtida no item 5 do quadro acima”.  

Por conclusão, a Comissão de Seleção comunicou o resultado final da etapa competitiva  

referente ao Edital 008/2021: 

1° lugar: Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais; 

2° lugar: Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro. 

Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais – Eliminada. 

 

Considerando a contrarrazão apresentada pela OSC Agência Adventista de 

Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Sudeste Brasileira –ADRA, frente aos recursos 

interpostos, a instituição contrapõe os argumentos apresentados pelas OSC Cáritas 

Brasileira Regional Minas Gerais e Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro. 

Para subsidiar a decisão final, a Comissão de Seleção de Chamamentos Públicos da 

SMASAC solicitou parecer técnico, conforme prevê a cláusula 18.2 do Edital 008/2021: 

“18.2. Será facultado à Comissão de Seleção, promover, em qualquer fase, diligências 

destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do presente Chamamento Público 

e a aferição dos critérios de habilitação de cada organização da sociedade civil, bem 

como solicitar aos órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a 

fundamentar suas decisões. ” 

Tal parecer, por meio do ofício DPSE/SUASS N° 20/2022, anexo ao processo 

administrativo 01.060.208/21-85, expedido pela Diretoria de Proteção Especial 

reconhece o não atendimento do Centro Pop Nova Lima como Centro de Referência 

Especializado para População em Situação de rua: 
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“No que se refere ao Centro Pop Nova Lima - Espaço Cidadania, verifica-se que esta 

oferta não se encontra cadastrada no Sistema de Cadastro CadSUAS como Centro de 

Referência Especializado para População em Situação de Rua, tendo como 

consequência a sua não caracterização como Centro POP no âmbito do Sistema Único 

de Assistência Social – SUAS.” 

No que tange o Centro Pop Miguilim, foi esclarecido: 

“• O Sistema de Cadastro CadSUAS (Sistema do Governo Federal, de cadastro do 

SUAS, que comporta todas as informações relativas à prefeituras, órgão gestor, 

fundo e conselho municipal e entidades que prestam serviços socioassistenciais), por 

meio do link https://aplicacoes.mds.gov.br/cadsuas/pesquisarConsultaExterna.html, 

identifica o Centro POP Miguilim como Centro de Referência Especializado para 

População em Situação de Rua - Centro POP, sendo conferido, portanto, o 

reconhecimento do Governo Federal do que se trata a referida unidade (print da tela 

em anexo). 

• A especificidade da unidade Centro POP Miguilim, qual seja, o atendimento de 

crianças e adolescentes em situação de rua, não descaracteriza sua essência e 

fundamentações, considerando essa provisão socioassistencial segue todas as 

diretrizes e normas constituídas. Trata-se de organização da oferta municipal de 

atendimento às crianças e adolescentes em situação de rua em unidade específica, 

considerando as especificidades desse fenômeno no município. 

• A Resolução Conselho Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte - CMAS/BH 

No 030, de 13 de dezembro de 2017, que aprova os Parâmetros de Oferta de Serviços 

Socioassistenciais voltados para a População em Situação de Rua no Sistema Único 

de Assistência Social – SUAS/BH, estabelece os parâmetros do Serviço Especializado 

para Crianças e Adolescentes em Situação de Rua, cuja unidade de referência é o 

Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua - Crianças e 

Adolescentes, parâmetros aos quais se adequam o Centro POP Miguilim. (Resolução 

em anexo). 

• As Diretrizes Nacionais para o Atendimento de Crianças e Adolescentes em Situação 

de Rua, documento elaborado em 2017 pela Secretaria Nacional dos Direitos das 

Crianças e Adolescentes, apresenta as diretrizes discutidas pelo Grupo de Trabalho 

para Crianças e  Adolescentes em Situação de Rua do CONANDA, que propõe a 

criação de centros especializados para população em situação de rua específicos para 

criança e adolescente, no âmbito da Política de Assistência Social.  

• O Plano de Trabalho, instrumento que formaliza o Termo de Colaboração para a 

execução do Serviço Especializado para Crianças e Adolescentes em Situação de Rua 

no Centro POP Miguilim, assim como os processos metodológicos de trabalho 

desenvolvidos por esta unidade de referência, ancoram-se nos princípios, diretrizes e 

normativas do Sistema Único de Assistência Social.” 

Conforme ofício expedido pela Diretoria de Proteção Especial a Comissão de Seleção 

corrobora para o entendimento do reconhecimento do Centro Pop Miguilim como 

Centro de Referência Especializado para População em Situação de rua: 
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Dessa forma, após análise pela Comissão de Seleção, o recurso foi DEFERIDO 

PARCIALMENTE, as experiências da OSC Agência Adventista de Desenvolvimento e 

Recursos Assistenciais Sudeste Brasileira –ADRA perante o Centro Pop Nova Lima foram 

desconsideradas, mantendo-se o tempo de experiência para o Centro Pop Miguilim. 

Como resultado final, temos o seguinte quadro de pontuação para os prazos de 

experiência: 

Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais 

ITEM  Comprovação de 

experiência  
Órgão  Tempo 

em   
meses 

5 - A OSC possui trabalho   
desenvolvido com o público 

deste  chamamento  
(pessoas em situação de rua) 

Serviço Especializado 

em   
abordagem Social 

PBH  66 

6 - A OSC possui experiência com o  Serviço 

a ser executado neste   
chamamento 

Centro pop Migulim  PBH  66 

Centro Pop Nova 

Lima  
NOVA 

LIMA  
00 

TOTAL  132 

 

Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro 

ITEM que atende ao edital 

(4,5,6)  
Comprovação de experiência  Órgão  Tempo 

em   
meses 

5 - A OSC possui trabalho 

desenvolvido com  o 

público deste 

chamamento  
(pessoas em situação de rua) 

Serviço de Acolhimento   
Institucional para Adultos  

PBH  17 

5 - A OSC possui 

trabalho desenvolvido 

com o público deste 

chamamento  
(pessoas em situação de rua) 

Serviço de Acolhimento   
Institucional para Adultos  

PBH  17 

5 - A OSC possui trabalho 

desenvolvido com  o 

público deste 

chamamento  
(pessoas em situação de rua) 

Acolhimento Institucional Casa 
de  Passagem para adultos de 

ambos os  sexos, em processo de 

saída das ruas 

Prefeitura 
de  Contagem  

4 
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5 - A OSC possui trabalho 

desenvolvido com  o 

público deste 

chamamento  
(pessoas em situação de rua) 

Acolhimento Institucional 

para  adultos em processo de 

saida das  ruas 

PBH  17 

5 - A OSC possui trabalho 

desenvolvido com  o 

público deste 

chamamento  
(pessoas em situação de rua) 

Serviço de Acolhimento   
Institucional para Adultos  

PBH  27 

5 - A OSC possui trabalho 

desenvolvido com  o 

público deste 

chamamento  
(pessoas em situação de rua) 

Acolhimento Provisório e   
Emergencial para população 

em  situação de rua (COVID-

19) 

PBH  5 

6 - A OSC possui 

experiência com o 

Serviço  a ser executado 

neste chamamento 

Centro POP - Polulação de 

rua e  serviço de abordagem 

social 

Prefeitura 

de  Contagem  
8 

TOTAL  95 

  

Por conclusão, após análise recursal, a Comissão de Seleção Permanente de 
Chamamentos Públicos da SMASAC comunica o resultado final:  
 
1° lugar: Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. 
2° lugar: Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro. 
Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais – Eliminada. 
 


