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CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DECISÃO COMISSÃO DE SELEÇÃO RECURSO INSTITUTO CITADELLE 
CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2021 

A Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro, neste ato 

representada pela Comissão de Seleção formado por Daniel Henriques da 

liva Utsch, Lorenzo da Silva 0liveira dos Santos e Ranniele Ribeiro 

de oliveira, nome ada pela Portaria n° 16/2021, de 12 de julho de 2021, 

vem, em razão do Recurso apresentado pelo INSTITUTO CITADELLE em face 

da decisão da Comissão em declarar como vencedora do Chamamento 01/2021 

O Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico do Vale do 

Jequitinhonha. Segue abaixo a decisão desta Comissão: 

Em referência aos fatos expostos e da análise do Recurso, 

apresentado tempestivamente, a Comissão no uso de suas atribuições, 

bem como em respeito aos principios editalicios, conhece o recurso 

interposto, pois preenchidos os requisitos de nature za formal 

consubstanciados. 

A recorrente solicita em seu recurso o seguinte 

a Conferir pontuação total ao recorrente -Instituo 
Citadelle, para que atinja pontuação 30; 
b) 
Desenvolvimento 

Inabilitar OSC Concorrente, Núcleob a de 
Human0 e Economico 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, cons iderando 

que a me sma nào atendeu plenamente ao Edital; ou que 
motive de forma fundamentada as razðes pelo 
de ferimento da totalidade da pontuação à concorrente 

nos critérios A e D". 

Em relação ao que a recorrente vem solicitar em sua letra a), 

esta Comissão entende 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 
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experiências sociais e das declarações de reconhecimento de suas 

praticas emitidas por Instituições governamentaiS, de reconhecida 

expressão". 

A OSC Instituto Citaddelle apresentou apenas uma Declaração de 

Capacidade Técnica emitida por esta Câmara Municipal, e, conforme 

consta do Histórico da Entidade, em sua página 3, Criada em 2019, 

entidade proponente constitui-se como Organização da Sociedade Civil 

no formato de associação sem fins lucrativos com experiência em 

pesquisa, diagnóstico, planos de ação I...1", apresentou Histórico de 

projetos e serviços realizados anteriormente à sua criação conto rme 

constam das påginas 4 e 5 do me smo histórico (págs. 53 e 54 do 

processo), entre outras experiências que poderiam ser corroboradas com 

suas devidas "Declaraçðes de reconhecimento de suas práticas emitidas 

por Instituições governamentais, de reconhecida expressão" 

Insta salientar que a recorrente nos trouxe sua experiênCia com 

a Empresa Anglo American na qual a mesma solicitou o aditamento do 

convênio devido à Pandemia, mas a recorrente não apresentou copla do 

referido convênio, apresentando somente cópia do possivel aditamento 

Primeiro Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação celebrado em 

21/11/2019 entre a Anglo American Minério de Ferro Brasil S.Ae 

Instituto em prol do desenvolvimento integrado plural das e 

Comunidades Citadelle" - não contendo assinatura do representante 

da Anglo American, apenas do Instituto Citadelle. 

Sobre isso, importa destacar o que prevê o artigo 221 do Código 

Civil assim descrito 

Art. 221. 0 feito instrumento particular, 
ou somente assinado por quem esteja na 

e 

assinado, 
livre disposição e administração de seus bens, prova 

as obrigações convencionais de qualquer valor; mas 

OS seus efeitos, bem como os da cessão, não se oper am, 
a respeito de terceiros, 

registro público". (rifou-se) 
antes de registrad no 

Pelo artigo supra, o instrumento particular assinado faz prova 

das obrigações, a contrario sensu, pode-se então inferir que, 
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documentos apôcrifos, Sem assinatura, n�o são capazes por si s de 

ComprOvar sua autenticidade. 

Face ao exposto acima, esta Comissão entende ser improcedente o 

gue se pede a) Conferir pontuação total ao recorrente - Instituto 

Citadelle, para que atinja pontuação 30" uma vez que o Instituto 

obteve o Grau satisfatório de atendimento, merecendo a nota 3,0. 

Em relação ao que a recorrente solicita na letra b) do referido 

recurso, "b) Inabilitar a osC concorrente, Núcleo de Desenvolvimento 

Humano e Econômico do Vale do Jequitinhonha; "e consequentemente na 

etra C) Pelo principio da eventualidade, reduzir os pontos da osC 

concorrente, Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico do Vale do 

Jequitinhonha, considerando que a me sma não atendeu plenamente ao 

Edital; ou que motive de forma fundamentada as razôes pelo de ferimento 

da totalidade da pontuação à concorrente nos critérios A e D", tendo 

em vista que o possivel não atendimento a algum requisito do Edital, 

é motivo de inabilitaçã da concorrente, esta Comissão entende que: 

O concorrente Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econ ômico do 

Vale do Jequitinhonha apresentou o item "7.4.6 d)) Descrição da 
realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com a 

atividade ou o projeto e com as metas a serem atingidas;" e g) A 

definição dos indicadores, documentos outroS mei0s e a serem 

utilizados para aferição do cumprimento das metas", da página 199 a 

206, incluindo quadro de metas Metas quantitativas, Metas 
qualitativas e Indicadores, Ferramentas de Monitoramento e Avaliação, 

restando claro que todos Os itens e requisitos do edital estão 
presentes no Projeto apresentado. 

O concorrente Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico do 

Vale do Jequitinhonha apresentou em suas páginas 346 a 349, uma série 
de Atestados de Capacidade Técnica em nome do Núcleo, o que justi fica 
a atual pontuação do mesmo, contrastando ao que foi apresentado no 

recurso interposto pelo Instituto Citade l le. 

Esta Comissão entende que o trabalho realizado pelo Núcleo de 

Desenvolvimento Humano e Econômico do Vale do Jequittinhonha de 

Qualificar Entidades, conforme se desprende do livro que compõe a 
documentação do me smo, éé compativel àquilo que se busca pela câmara 
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Municipal, vez que, gualificar organizações sem fins uma as 

ucrativos, é quali ficar a sociedade como um todo, buscando a autonomia 

ea sustentabilidade para que possam desenvolver projetos e fortalecer 

cada vez mais a população conceicionense. 

Isto posto, a Comissão de Seleção decide pela manutenção do 

Resultado Preliminar, encaminhando de sde já as razões apresentadas 

pela re corrente ao Presidente da Camara, o qual decidirá pela 

manutenção da decisão da Comissão de Seleção ou pelo provimento ao 

recurso em análise nos termos do item 7.8.2 do edital de Chamamento 

PúblicO. 

Conceição do Mato Dentro, 30 de agosto de 2021. 

Daniél Henriques da Silva Utsch 

Lorenzo da Silva 0liveira dos Santos 

Ranniele Ribeiro de 0liveirra 
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