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ATA DE ANÁLISE, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS – 
RESULTADO PRELIMINAR -  Edital de Chamamento Público nº. 007/2017. Processo 
Administrativo Nº.196/2017. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 
Habitação – SMDSH. A Comissão de Seleção e Habilitação designada pela PORTARIA 
Nº 012, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017 SMDSH, publicada no Diário Oficial do 
Município de Contagem, no Diário Oficial de Contagem - Edição 4224, no dia 10 de 
novembro de 2017, que subscreve a presente, procedeu a análise dos documentos 
apresentados pelas Entidades e Organizações da Sociedade Civil, nos termos do edital 
de chamamento público para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 
SCFV no Município de Contagem – MG, nos dias 16, 17, 21 e 22 de novembro de 2017. 
Foram avaliados os itens técnicos das propostas apresentadas conforme exigência em 
Edital, referenciados na Política Pública Nacional de Assistência Social para Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, de acordo com a lista de verificações 
publicada no Diário Oficial de Contagem - Edição 4226, de 14 de novembro de 2017 
(pg.9/15). Seguem as considerações dos membros da Comissão às propostas 
apresentadas, em ordem alfabética de Entidades/OSC, para ao final, fazer o julgamento 
e classificação das mesmas, conforme quadros anexados que fazem parte da presente 
Ata. Associação Beneficente Monte Horebe, CNPJ nº. 00.561.721/0001-70, entidade 
privada, sem fins lucrativos, apresentou proposta para o lote III – idosos a partir de 60 
anos; não apresentou a metodologia e estratégia de ação para atingimento das metas; 
não demonstra os indicadores para acompanhamento e avaliação da execução do 
objeto; não apresenta o quadro detalhado de recursos humanos conforme Anexo VII do 
Edital; não indicou informações de sustentabilidade do projeto; não apresentou CEBAS 
vigente; tendo atendido às demais exigências em conformidade com o projeto proposto 
no Edital, conforme lista de checagem anexada à proposta; o preço global para o lote III 
de R$1.586.567,00 (um milhão, quinhentos e oitenta e seis mil, quinhentos e sessenta e 
sete reais) é 47,19% mais baixo que o valor apresentado pela Administração. A 
Comissão desconsiderou documento apresentado pela Associação Beneficente Monte 
Horebe, intitulado “estruturação do serviço PGBF”, não sendo objeto dos lotes propostos 
no Edital de Chamamento Público. Associação Comunitária Benção de Deus, CNPJ 
nº.23.850.928/0001-60; entidade privada, sem fins lucrativos, apresentou proposta para 
o lote III – idosos a partir de 60 anos; não apresentou proposta para todas as regiões 
descritas no Lote III, não atendendo às metas e aos objetivos propostos pela 
Administração no Edital de Chamamento Público. Associação Comunitária 
Remanescentes, CNPJ nº.02.929.932/0001-49, entidade privada, sem fins lucrativos, 
apresentou proposta para o lote I – Crianças e adolescentes com idade entre 06 (seis) e 
15 (quinze) anos; não apresentou outras fontes de recursos e/ou apoio institucional; não 
demonstrou estratégias para atingimento das metas e atendimento do público prioritário; 
atendeu aos demais critérios da avalição geral e critérios específicos para as propostas; 
não apresentou CEBAS; sua proposta de preço global para o lote I de R$2.844.998,40 
(dois milhões, oitocentos e quarenta e quatro, novecentos e nova e oito reais, quarenta 
centavos), é valor igual ao apresentado pela Administração. Associação dos 
Moradores do Bairro Novo Progresso II, CNPJ nº.16.684.664/0001-57, não 
apresentou em nenhum dos envelopes a declaração exigida para participar deste Edital, 
descrita no item 4.1. b, conforme modelo constante no Anexo I – Declaração de Ciência 
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e Concordância, de que está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital e 
seus anexos, bem como que se responsabilizam pela veracidade e legitimidade das 
informações e documentos apresentados durante o processo de seleção. Casa de 
Apoio à Criança Carente de Contagem, CNPJ nº.00.211.504/0001-20, não apresentou 
em nenhum dos envelopes a declaração exigida para participar deste Edital, descrita no 
item 4.1. b, conforme modelo constante no Anexo I – Declaração de Ciência e 
Concordância, de que está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital e 
seus anexos, bem como que se responsabilizam pela veracidade e legitimidade das 
informações e documentos apresentados durante o processo de seleção. Centro de 
Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José, CNPJ nº.00.244.388/0001-
76, entidade privada, sem fins lucrativos, apresentou proposta para o lote I – Crianças e 
adolescentes com idade entre 06 (seis) e 15 (quinze) anos; não apresentou proposta 
para todas as regiões descritas no Lote I, não atendendo às metas e aos objetivos 
propostos pela Administração no Edital de Chamamento Público. Grupo de Apoio 
Comunitário em Movimento – GACOM, CNPJ nº.10.866.038/0001-03; não apresentou 
em nenhum dos envelopes a declaração exigida para participar deste Edital, descrita no 
item 4.1. b, conforme modelo constante no Anexo I – Declaração de Ciência e 
Concordância, de que está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital e 
seus anexos, bem como que se responsabilizam pela veracidade e legitimidade das 
informações e documentos apresentados durante o processo de seleção. Instituto Ser 
Feliz, CNPJ nº.18.261.867/0001-66, entidade privada, sem fins lucrativos, apresentou 
proposta para o lote I – Crianças e adolescentes com idade entre 06 (seis) e 15 (quinze) 
anos; com relação à metodologia e à estratégia de ação não descreveu a forma de 
execução do objeto; não especificou as fontes de recursos e/ou apoio institucional; não 
apresentou estratégias de acordo com o ciclo de vida próprio de cada idade; não 
apresentou cronograma de atividades de acordo com a proposta pedagógica (dia, 
horário, turnos das atividades); tendo atendido às demais exigências em conformidade 
com o projeto proposto no Edital, conforme lista de checagem anexa; não apresentou 
CEBAS vigente; sua proposta de preço global para o lote I de R$2.491.646,20 (dois 
milhões, quatrocentos e noventa e um mil, seiscentos e quarenta e seis reais, vinte 
centavos) é 12,42 % mais baixo que o valor apresentado pela Administração. Juventude 
Unida de Contagem, CNPJ nº.04.682.734/0001-59, não apresentou em nenhum dos 
envelopes a declaração exigida para participar deste Edital, descrita no item 4.1. b, 
conforme modelo constante no Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância, de que 
está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital e seus anexos, bem como 
que se responsabilizam pela veracidade e legitimidade das informações e documentos 
apresentados durante o processo de seleção. Obra Social Compartilhar, CNPJ 
nº.10.505.015/0001-65, entidade privada, sem fins lucrativos, apresentou proposta para 
o lote I – Crianças e adolescentes com idade entre 06 (seis) e 15 (quinze) anos; atendeu 
aos critérios gerais de julgamento da proposta, demonstrando consistência em análise 
específica; atendendo às exigências em conformidade com o projeto proposto no Edital, 
conforme lista de checagem anexa; apresentou CEBAS vigente; sua proposta de preço 
global para o lote I de R$2.691.223,20 (dois milhões, seiscentos e noventa e um mil, 
duzentos e vinte e três reais, vinte centavos) é 5,41 % mais baixo que o valor 
apresentado pela Administração. Obra Social Compartilhar, CNPJ nº.10.505.015/0001-
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65, entidade privada, sem fins lucrativos, apresentou proposta para o lote II – 
adolescentes e jovens com idade de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos; não apresentou 
formas interventivas de criação de acesso a direitos; não demonstrou formas objetivas 
para a integração dos adolescentes e jovens ao mercado de trabalho; atendeu aos 
demais critérios gerais de julgamento da proposta, demonstrando consistência em 
análise aos demais critérios avaliativos, conforme lista de checagem anexa; apresentou 
CEBAS vigente; sua proposta de preço global para o lote II de R$2.348.657,20 (dois 
milhões, trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais, vinte 
centavos) é 6,15% mais baixo que o valor apresentado pela Administração. Obra Social 
Compartilhar, CNPJ nº.10.505.015/0001-65, entidade privada, sem fins lucrativos, 
apresentou proposta para o lote III – idosos a partir de 60 anos; não apresentou 
planejamento regular das atividades; não demonstrou estratégias para estabelecer a 
promoção de momentos coletivos e troca de experiência; não apresentou cronograma 
adequado de acordo com a proposta pedagógica para o público alvo; apresentou CEBAS 
vigente; atendeu aos demais critérios gerais de julgamento da proposta, demonstrando 
consistência em análise aos demais critérios avaliativos, conforme lista de checagem 
anexa; sua proposta de preço global para o lote III de R$2.736.587,52 (dois milhões, 
setecentos e trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e sete reais, cinquenta e dois 
centavos) é 8,9% mais baixo que o valor apresentado pela Administração. 
QUADRO DE INFORMAÇÕES E CLASSIFICAÇÃO 

LOTE I – Crianças e adolescentes com idade entre 06 (seis) e 15 (quinze) anos 

ENTIDADE CNPJ CLASSIFICAÇÃO 
Obra Social Compartilhar 10.505.015/0001-65 9,5 
Instituto Ser Feliz 18.261.867/0001-66 7,0 
Associação Comunitária 
Remanescentes 

02.929.932/0001-49 6,5 

Centro de Apoio 
Promocional e Educacional 
Santo Hermann José  

00.244.388/0001-76 Eliminada nos termos do 
§2º, Art. 16, Decreto 
Municipal nº.30/2017 e 
Item 7.5.4.1 (A) do Edital. 

LOTE II – Adolescentes e jovens com idade de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos 

ENTIDADE CNPJ CLASSIFICAÇÃO 
Obra Social Compartilhar 10.505.015/0001-65 7,0 

LOTE III – Idosos a partir de 60 anos 

ENTIDADE CNPJ CLASSIFICAÇÃO 
Obra Social Compartilhar 10.505.015/0001-65 8,5 
Associação Beneficente 
Monte Horebe 

00.561.721/0001-70 Eliminada nos termos do 
§2º, Art. 16, Decreto 
Municipal nº.30/2017 e 
Item 7.5.4.1 (A) do Edital. 

Associação Comunitária da 
Benção de Deus 

23.850.928/0001-60 Eliminada nos termos do 
§2º, Art. 16, Decreto 
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Municipal nº.30/2017 e 
Item 7.5.4.1 (A) do Edital. 

Ficam as entidades abaixo identificadas desclassificadas por deixarem de apresentar a 
declaração de ciência e concordância, Anexo I do edital de Chamamento Público nº 
007/2017, conforme disposto no Item 4.1, letra b  do edital em comento, sendo a 
apresentação da mesma, condição indispensável para participação: 

ENTIDADE CNPJ SITUAÇÃO 
Associação dos Moradores 
do Bairro Novo Progresso II 

16.684.664/0001-57 Desclassificada conforme 
Item 4.1, letra b, do Edital. 

Casa de Apoio à Criança 
Carente de Contagem 

00.211.504/0001-20 Desclassificada conforme 
Item 4.1, letra b, do Edital. 

Grupo de Apoio 
comunitário em Movimento 
– GACOM 

10.866.038/0001-03 Desclassificada conforme 
Item 4.1, letra b, do Edital. 

Juventude Unida de 
Contagem 

04.682.734/0001-59 Desclassificada conforme 
Item 4.1, letra b, do Edital. 

A Comissão comunica a abertura do prazo para interposição de recursos contra 
resultado preliminar, conforme Item 7.1., de 5 (cinco) dias contados da divulgação da 
presente Ata. Nada mais havendo a registrar, lavra-se a presente ata que é assinada por 
todos. Publique-se. Contagem, 22 de novembro de 2017. 

Jader Luís Sales Junior 
Presidente – Comissão de Seleção e Habilitação 
 
Márcio Vitor Moreira  
Comissão de Seleção e Habilitação  
 
Rodney Jose dos Santos 
Comissão de Seleção e Habilitação 
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