PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
MINAS
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO ESTADO DE
-

DECISÃO FINAL

GERAIs

RECURSO INSTITUTO cITADELLE

CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2021

A Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro, neste ato representada por
seu

Presidente, abaixo assinado,

INSTITUTO CITADELLE

em

em

vem,

razão do Recurso apresentado

face da decisão da Comissão

vencedora do Chamamento 01/2021

em

declarar

pelo
como

Núcleo de Desenvolvimento Humano

o

Econômico do Vale do Jequitinhonha. Segue abaixo

a

e

decisão desta Presidência:

Em referência aos fatos expostos e da análise do Recurso, apresentado

tempestivamente,

a

Comissão

no uso

de

atribuições, bem como em respeito aos
interposto, pois preenchidos os requisitos

suas

principios editalícios, conhece o recurso
de natureza formal consubstanciados.

A recorrente solicita em seu recurso o seguinte:

"a) Conferir pontuação total
pontuação 30;

b) Inabilitar a oSC

ao

recorrente

Instituto Citadelle, para que atinja

concorrente, Núcleo de Desenvolvimento Humano

e

Econômico do Vale do Jequitinhonha;

c) Pelo principio da eventualidade, reduzir os pontos da OSC concorrente,
Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico do Vale do Jequitinhonha.
considerando que a mesma não atendeu plenamente ao Edital; ou que motive
de forma fundamentada as razões pelo deferimento da totalidade da
pontuação à concorrente nos critérios Ae D".

Em relação ao que a recorrente vem solicitar em sua letra a), a Comissão
entendeu que a pontuação dada ao Instituto Citadelle está correta, uma vez que a

OSC apresentou documentos de trabalhos realizados por ela que atendem de forma
satisfatória em relação à "Qualidade das experiências sociais da proponente e a

compatibilidade

delas

com o

tipo

de

serviço

a ser

executado,

a

luz do curriculo de

experiências sociais e das declarações de reconhecimento de suas práticas
emitidas por Instituições governamentais, de reconhecida expressão".
A OSC Instituto Citaddelle apresentou uma Declaração de Capacidade Técnica

emitida por esta Câmara Municipal, devidamente assinada e datada.
Face ao exposto acima, a Comissão entendeu ser improcedente o que se pede
- a) Conferir pontuação total ao recorrente Av. JK, 380

Instituto Citadelle, para que atinja
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-

pontuação 30"

uma vez

o

que

Instituto obteve

o

Grau satisfatório de atendimento,

merecendo a nota 3,0.
Em

Inabilitar

a

relação

ao

a

que

b)

recorrente solicita na letra

"b)

do referido recurso,

e Econômico do
OSC concorrente, Núcleo de Desenvolvimento Humano
Pelo principio da
e consequentemente na letra "c)

Vale do Jequitinhonha;"

eventualidade, reduzir
Humano
atendeu

os

pontos da OSC concorrente, Núcleo de

Desenvolvimento
a

mesma

não

as

razões

pelo

Econômico do Vale do Jequitinhonha, considerando que

e

plenamente

ao

Edital;

deferimento da totalidade da

ou

fundamentada
que motive de forma
à concorrente nos critérios A

pontuação

e

D", tendo

é
possível não atendimento a algum requisito do Edital,
inabilitação da concorrente, a Comissão entendeu que

vista que

o

em

motivo de

Econômico do Vale do
O concorrente Núcleo de Desenvolvimento Humano e
realidade objeto da
da
item
"7.4.6
o
Descrição
d)
Jequitinhonha apresentou
ou o projeto e
atividade
parceria, devendo ser demonstrado o nexo com a
dos
indicadores,
A
definição
com as metas a serem atingidas;" e "g)
documentos e outros meios a serem utilizados para aferição do cumprimento
das metas", da página 199 a 206, incluindo quadro de metas, Metas
Ferramentas de
Indicadores,
quantitativas, Metas qualitativas e
e requisitos do
os
itens
todos
Monitoramento e Avaliação, restando claro que
edital estão presentes no Projeto apresentado.

Ocorre que, concorrente Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico do
Vale do Jequitinhonha apresentou em suas páginas 346 a 349, Atestados de

Capacidade Técnica em

nome

do Núcleo, não datados. A não

dificulta ou mesmo impede à

Comissão auferir a

datação dos atestados

autenticidade documental,

notadamente, se o subscritor do documento realmente ocupava o cargo público na
data da assinatura dos documentos. Além do mais, o grau de compatibilidade das

atividades atestadas com o objeto do edital é baixo.
Tendo em vista que os atestados técnicos não est o

datação dificulta ou

mesmo

impede

a

aferição da autenticidade documental,

atestadas
grau de compatibilidade das atividades

atribui-se nota

datados e a ausência de

0,0 (zero) à proponente recorrida

no

com o

item

objeto do edital

(D),

ser

baixo,

conforme Tabela que

segue
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além do

se

Fle0
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JULGAMENTODosITENS DO EDITAL
Critérios de julgamento

(A) Congruência da

proposta para o

alcancedas metas nelaindicadas

(B) Capacidade de cumprimento das
metas estabelecidas

(C) Especificação e qualificação (técnica e

acadêmica) dos recursos humanos que

Citadelle

Espaço Conhecimento

6

6

6

6

6

6

disponibilizarão para oserviço.

da
proponente e a compatibilidade delas com

(D) Qualidade das experiências sociais

o tipo de serviço a ser executado, à luz do
currículo de experiências sociais e das
declarações de reconhecimento de suas
emitidas
por
instituições
práticas
reconhecida

de

governamentais,

expressão
(E) Capacidade de realizar parcerias e
articulações com a sociedade civil e com a
rede

de

serviços

atendimento das
asdos uSuários

públicos

visando

demandas da

TOTAL

ao

parceria

6

e

24

27

Isto posto, nos termos do item 7.8.2, parte final, do edital de Chamamento Público,.
decido

pela reforma do

vencedor o

Resultado Preliminar e, conforme

Instituto em Prol do Desenvolvimento

a

apuração da pontuação,

Integral

e

restou

Plural das Comunidades

CITADELLE"
Conceição do

Mato Dentro, 02 de setembro de 2021.

Wander Rosa de Santana
Presidente da Câmara
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