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ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 196/2017 – EDITAL DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2017. 
OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE 
ORGANIZAÇÃO (ÕES) DA SOCIEDADE CIVIL INTERESSADA(S) EM 
CELEBRAR(EM) TERMO(S) DE COLABORAÇÃO QUE TENHAM POR 
OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
– MG. 
RAZÕES: DESCLASSIFICAÇÃO 
RECORRENTE: CASA DE APOIO À CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM 
RECORRIDA: COMISSÃO DE SELEÇÃO E HABILITAÇÃO  
I – DAS PRELIMINARES: 
RECURSO ADMINISTRATIVO interposto, por meio de seu representante legal, pela 
Organização da Sociedade Civil (OSC) CASA DE APOIO À CRIANÇA CARENTE DE 
CONTAGEM, devidamente qualificado na peça inicial, acerca da sua desclassificação. 
EXAME DE ADMISSILIDADE 
O exame de admissibilidade do Recurso Administrativo apresentado deve ser realizado em 
conformidade com o item 7.7 e seus subitens do Edital de Chamamento Público nº 
007/2017, que assim prevê: 

“7.7. Etapa 5: Interposição de recursos contra o resultado preliminar. 
Haverá fase recursal após a divulgação do resultado preliminar do 
processo de seleção.  
7.7.1. Os participantes que desejarem recorrer contra o resultado 
preliminar deverão apresentar recurso administrativo, no prazo de 5 
(cinco) dias corridos, contado da publicação da decisão, ao colegiado que 
a proferiu, sob pena de preclusão (art. 59 da Lei nº 9.784, de 1999). Não 
será conhecido recurso interposto fora do prazo. 7.7.2. Os recursos serão 
apresentados por meio de protocolo no endereço informado no item 7.4.1 
deste Edital à Comissão de Seleção.  
7.7.3. É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos 
indispensáveis à defesa de seus interesses, preferencialmente por via 
eletrônica, arcando somente com os devidos custos.  
7.7.4. Interposto recurso, será dado ciência no site da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CONTAGEM, na internet www.contagem.mg.gov.br 
aos demais interessados para que, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, 
contados imediatamente após o encerramento do prazo recursal, 
apresentem contrarrazões, se desejarem. A administração pública dará 
ciência, preferencialmente por meio eletrônico, para que os interessados 
apresentem suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias corridos, 
contado da data da ciência.” 

O recurso administrativo foi protocolizado em 24/11/2017.  
Indiscutivelmente a recorrente observou os prazos estabelecidos pelo edital para a sua 
propositura. 
Pelos motivos apresentados, sob o aspecto procedimental, esta Comissão conhece do 
Recurso Administrativo proposto pela entidade CASA DE APOIO À CRIANÇA 
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CARENTE DE CONTAGEM, uma vez que a proponente observou as disposições do 
item 7.7 do respectivo instrumento convocatório.  
CONSIDERAÇÕES DE MÉRITO 
Quanto ao mérito do Recurso Administrativo interposto pela proponente CASA DE 
APOIO À CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM, a mesma questiona sua 
desclassificação por desatender ao item 4.1 letra b do edital tendo deixado de apresentar a 
Declaração de Ciência e Concordância, condição essencial para participação no certame. A 
OSC solicita que se considere o Anexo I agora apresentado, mesmo em data posterior à 
determinada em Edital. Nos prazos recursais, não foi encaminhada a esta Comissão 
nenhuma manifestação de contrarrazão. 
Julgamos fundamentar-se o recurso apresentado em entendimento equivocado, pelos 
motivos que passamos a expor. 
O Edital de Chamamento Público nº 007/2017, traz em seu item 4.1 as condições para 
participação no certame, como demonstramos abaixo: 

“4. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 
 4.1. Para participar deste Edital, a OSC deverá cumprir as seguintes 
exigências: 
 a) comprometer-se a estar habilitada no Conselho Municipal de 
Assistência Social de Contagem;  
b) declarar, conforme modelo constante no Anexo I – Declaração de 
Ciência e Concordância, 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.  
4.2. É permitida a atuação em rede, por duas ou mais organizações da 
sociedade civil.” (destacamos) 

A recorrente deixou de apresentar a Declaração de Ciência e Concordância, modelo do 
Anexo I, conforme exigido no item 4.1, letra b do edital em comento e solicita seu aceite, 
fora do prazo, pela Comissão. 
Em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, a regra é que os 
proponentes apresentem documentação capaz de refletir, desde logo, o atendimento das 
condições estabelecidas pela Administração no edital. 
No entanto, tendo como finalidade privilegiar a competição mediante a manutenção na 
disputa de OSCs que tenham entregue documentação omissa/incompleta, a Lei legitima a 
realização de diligências. Diz o Edital: 

“6.5. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, 
diligências para verificar a autenticidade das informações e documentos 
apresentados pelas entidades concorrentes ou para esclarecer dúvidas e 
omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os princípios da 
isonomia, da impessoalidade e da transparência.” 

À luz desse dispositivo, caberá à Administração solicitar maiores informações a respeito 
do documento apresentado, quando este, por si só, não for suficiente para comprovar o 
atendimento das condições fixadas no edital. 
Inclusive, nada obsta que, nesta etapa de diligência, sejam juntados outros documentos que 
esclareçam ou complementem as informações constantes daqueles apresentados 
originariamente pelo licitante. 
Entender de forma diversa, no sentido de inclusão de documentos novos, já caracteriza 
interpretação extensiva, esvaziando a regra. 
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Ao afastar a possibilidade de reunir novos documentos para fins de demonstrar a 
regularidade e a finalidade do documento originalmente apresentado, restringe-se as 
atividades inerentes às diligências. 
É importante compreender que os documentos e as informações posteriores não podem 
corresponder a dados inéditos no certame. É preciso que se restrinjam a esclarecer e a 
complementar as informações que já foram apresentadas tempestivamente pelo 
participante do Chamamento Público. 
De todo modo, sabe-se que o exercício da atividade em comento (diligência) não é dos 
mais simples. Justamente por isso, é importante que a Administração avalie a solução a ser 
adotada caso a caso, ponderando sempre à luz dos princípios da razoabilidade, da 
proporcionalidade e da finalidade. 
Fato é que, pela natureza do Chamamento Público, onde se seleciona e classifica as OSCs 
simplesmente pela apresentação de suas propostas, pedra basilar que, no mínimo, seus 
representantes declarem a ciência e a concordância com os termos do Edital, ou que 
procedam aos questionamentos nos prazos estabelecidos.  
De certo, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga a Administração 
e a participante do Chamamento Público a observarem as regras e condições 
previamente estabelecidas no edital. 
Por todo o exposto, conclui-se que a Administração Pública, no curso do processo de 
Chamamento Público, não pode se afastar das regras por ela mesma estabelecidas no 
instrumento convocatório, pois, para garantir segurança e estabilidade às relações jurídicas 
decorrentes do Chamamento Público, bem como para se assegurar o tratamento isonômico 
entre os seus participantes, é necessário observar estritamente as disposições constantes do 
edital ou instrumento congênere. 
Posto isto, não caberia a essa Comissão de Seleção e Habilitação, acatar o recurso 
apresentado pela proponente CASA DE APOIO À CRIANÇA CARENTE DE 
CONTAGEM, visto que a não apresentação da Declaração de Ciência e Concordância, 
configura erro grave, não passível de ser saneado posteriormente, como pretendido pela 
recorrente na apresentação de sua peça recursal. 
Diante do exposto, a Comissão de Seleção e Habilitação decide: 
Negar provimento ao recurso administrativo apresentado pela proponente CASA DE 
APOIO À CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM, mantendo a classificação das 
Organizações da Sociedade Civil, publicada no Diário Oficial de Contagem - Edição 4230, 
com o seguinte RESULTADO FINAL: 
LOTE I – Crianças e adolescentes com idade entre 06 (seis) e 15 (quinze) anos 
ENTIDADE CNPJ CLASSIFICAÇÃO – 

MELHOR TÉCNICA 
VALOR DA 
PROPOSTA 

Obra Social Compartilhar 10.505.015/0001-65 1º R$2.691.223,20 
Instituto Ser Feliz 18.261.867/0001-66 2º R$2.491.646,20 
Associação Comunitária 
Remanescentes 

02.929.932/0001-49 3º R$2.844.998,40 

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

MELHOR TÉCNICA 
VALOR DA 
PROPOSTA 

Obra Social Compartilhar 10.505.015/0001-65 1º R$2.348.657,20 
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LOTE III – Idosos a partir de 60 anos 
ENTIDADE CNPJ CLASSIFICAÇÃO – 

MELHOR TÉCNICA 
VALOR DA 
PROPOSTA 

Obra Social Compartilhar 10.505.015/0001-65 1º R$2.736.587,52 

 
Contagem, 05 de dezembro de 2017. 
 
Jáder Luís Sales Júnior 
Presidente da Comissão de Seleção e Habilitação 
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