À COMISSÃO DE SELEÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO
SELEÇÃO
DE ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE
CIVIL
ADMINISTRAÇÃO DOS CASEP'S N. 001/2020/SAP/DIAF/GEFUN

PÚBLICO PARA
_ OSC PARA-

Recurso Administrativo
Data: 21/08/2020

ASSOCIAÇÃO

MOVER CAMINHOS - AMC - SC, associação civil de

direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 23.956.941/0001-07,

com sede na Rua

Votório Franza, n. 62, Bairro Taboão, Município de Rio do Sul _ SC, CEP 89.160705, neste ato representada por seu Presidente, PATRICK MUNZFELD, brasileiro,
administrador, casado, inscrito no CPF sob o n. 010.041.549-09 e portador do RG
n. 4.154.166, residente e domiciliado na Rua Vitório Fronza, n. 62, Bairro Taboão,
Município de Rio do Sul - SC, neste ato representada pelos seus advogados infraassinados, com endereço profissional constante no rodapé, local que declinam para
receber intimações, notificações e demais comunicações

processuais de estilo, .

vem a esta comissão, com fulcro no item "10.6" do Edital, RECORRER da decisão
que a desclassificou no Chamamento Público n. 001/2020/SAP/DIAF/GEFUN.

I-síNTESE

A

DOS FATOS

recorrente

é

participante

no

Chamamento

Público

n.

001/2020/SAP/DIAF/GEFUN para firmar, por Termo de Colaboração, as parcerias
para atendimento de 137 (cento e trinta e sete) adolescentes com determinação.
judicial de internação e internação provisória, distribuídos em 9 (nove) unidades,
com a Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa - SAPo
A proposta apresentada pela recorrente se refere à unidade de Rio do
Sul, local em que houve a participação de outras duas associações, o Instituto
Nacional de Erradicação de Carência Escolar e Social-INECES e a GAPROJUSC.
Ocorre que, em 14/08/2020, sobreveio o resultado preliminar,
externando a classificação do Instituto Nacional de Erradicação de Carência
Escolar e Social - INECES e a desclassificação das outras duas concorrentes,
inclusive da recorrente.
No caso concreto, a recorrente foi desclassificada por não atender ao
item "3.1" do Edital.
Por derradeiro, procedeu-se à abertura do prazo para apresentação de
recurso, o que faz, tempestivamente, pelos motivos a seguir expostos.

11 - DA CLASSIFICAÇÃO DA RECORRENTE

Como dito alhures, a recorrente foi desclassificada por não atender ao
item "3.1" do Edital de Chamamento Público n. 001/2020/SAPIDIAF/GEFUN, qual
seja:
3.1.

Proposição de quadro de recursos humanos a laborar na unidade baseado na tabela I
do Termo de Referência. ITEM ELIMINATÓRIO
Ainda,

segundo o parecer desta

Comissão,

a

recorrente foi

PARECER:
Entidade desclassificada

por não atender aos itens:

3.1 (Proposição de quadro de reclU"SOShumanos a laborar na tmidade baseado na tabela I deste
Termo. ITEM ELTI\flNATÓRIO)

da Etapa 3: Etapa competitiva de avaliação das propostas

pela Comissão de Seleção, do edital de chamamento OOl/2020/SAPIDIAF/GEFUN.
10.4.5 do edital de chamamento
quadro individualizado

001l2020/SAPIDIAF/GEFUN,

haja vista não apresentar

de cargos e respectivos valores, bem como encargos, .confoffire item

10.3.10.

Pois bem. No tocante ao item 3.1, de caráter eliminatório, este se refere
apenas à proposição de quadro de recursos humanos baseado

na Tabela I do

Termo de Referência.
Assim, conforme proposta apresentada pela recorrente, esta esclareceu
que a associação cumprirá o quadro mínimo estabelecido no edital, não havendo
dúvidas de que a composição do quadro profissional se refere a ora exigida.
Outrossim, a exigência da individualização dos cargos se encontra no'
item 10.3.10 do edital, que assim dispõe:

10.3.10 A OSC deverá informar, de maneira individualizada, os cargos e
respectivos valores a serem pagos com recursos da parceria a título de
remuneração as equipe de trabalho vinculada à execução do objeto,
especificando separadamente o valor total de cada espécie de encargo da
equipe de trabalho em item de despesa específico.

No entanto, em que pesa tal exigência estar descrita no edital, verificase que a mesma não é passível de eliminação da recorrente.
Explica-se:

segundo

o parecer

preliminar,

a fundamentação

desta

Comissão para eliminação da requerente encontra amparo no item 10.4.5, no qual
dispõe que "a Comissão de Seleção eliminará as propostas que não atendam 0\:0.

disposto no item 10.3 deste Edital, devendo a eliminação e classificaçã0t!5~
consignada em ata, bem como as respectiva motivações".

if

Nota-se que, à luz do item "10.4.5", a eliminação está condicionada ao
não cumprimento do item "10.3".
Por sua vez, o item "10.3", discorre sobre o envio das propostas pelas'
asc's

nos prazos previstos na tabela 2, do item 10 do Edital, senão vejamos:

10.3 Etapa 2: Envio das propostas pelas OSCs nos prazos previstos acima.
Prazos previstos:
10.

DA FASE DE SELEÇÃO

10.1

DAS PROPOSTAS

A me de seleção das propostas de trabalho observará as seguintes etapas:

Tabela 2
ETAPA
I
2

DESCRIÇÃO

DA ETAPA

Publicação
do
Edital
Chamamento Público.
Envio das propostas pelas OSCs.

de

I

PRAZOS
A data deve ser consultada no Portal SC
transferências.
húcio na data da publicação do Edital no
Portal
SC
transferências,
até
dia
03/08/2020.

3

Etapa competitiva de avaliação das
propostas pela ColUÍssão de Seleção.

07 dias contados do término do prazo para
encaminhamento das propostas.

4

Divulgação do resultado preliminar
no sítio
eletrônico
oficial
da
SECRETARIA.

05 dias contados do término do prazo para
avaliação das propostas.

5

Prazo para interposição de recursos
contra o resultado preliminar.

05 dias úteis contados da data
divulgação do resultado preliminar.

Prazo
para
apresentação
das
contrarrazões aos eventuais recursos
(a Comissão de Seleção dará ciência
aos interessados, por meio do SÍtio
eletrônico da SECRETARIA, sobre
eventual int
osição de recurso).
Análise
dos
recursos
e das
contrarrazões
pela Comissão de
Seleção.
Homologação
e pnblicação
do
resultado definitivo classificatório da
fase de seleção das propostas, com
divulgação das decisões recUl-sais
feridas (se houver).

05 dias úteis contados do encerramento do
prazo recursal ou da data da publicação do
último recurso interposto no sítio eletrônico
da Concedente, o que ocorrer por último.

6

7

8

de

07 dias contados do término do prazo para
apresentação das contrarrazões.
05 dias contados do término do prazo para
análise dos recursos e das contrarrllzões.

Portanto, pela redação do item "10.4.5", infere-se que apenas o não
cumprimento dos prazos estabelecidos no item "10.3" é que resultará na elimina

as condições subsequentes ao item "10.3", itens 10.3.1, 10.3.2, 10.3.4 (...), deveria
especificar.
Dessa
eliminatória.

forma.

considerando

que

não exige a individualização

o

item

"3.1".

de natureza

dos salários e cargos a serem

pagos. bem como o item "10.3.10" não possui caráter eliminatório. já que não
especificado

no item "10.4.5". a recorrente deve ser CLASSIFICADA nesta

Chamada Pública.
Não obstante a ilegalidade na desclassificação

da recorrente, visando

atender por completo as exigências deste certame, aproveita para juntar neste
momento a exigência do item "10.3.10", a qual se encontra anexa.
Nessa perspectiva,

importa ressaltar que o Chamamento

Público é

regulamentado pela Lei n. 13.019/2014, a qual dispõe, em seu art. 24, ~1°, inciso
VIII, que o edital

do chamamento

público

especificará

as condições

para

interposição do recurso administrativo.
No caso em tela, o Edital n. 001/2020/SAP/DIAF/GEFUN

limita-se ao

prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar e à modalidade de
interposição, senão vejamos:
llUi Etapa 5: Interpooíçio

derecuI'SOo'icontra o resultado preliminar.

10.6.1 A OSC poderá intezpar recurso coutra o resultado preliminar no prnzode 5 (cinco) dias úteis
contados. da divulgação do resultado pre1;m;lll1Fno sítio elefrônico da. SECRETARIA, sob pena de
preclusão.
10.6.2 Os recu:roos seria apresentados por meio de protocolização de documentos no $t'tor de
protocolo
da SECRETARIA
DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
PRISIONAL
E
SOCIOEDUCATIVA, ou ainda, por meio do e-mail genJ.tll@sap.oc.gov.br.cujo receOimento elevai
ser confinnado imediatamente pela ComissãQ de Seleção.
10.6.3 É assegurndo aos participantes o acesso aos autos do proced:imento de Chamamento Público
poderá ser ace8Slldo (proc-esso SAP 491712020) por meio do Sistema de Gestão de Protoco
Eletrônico (SGP-e), no sítio e1efrôníco https:llsgpe.se.:uc.gov.br.

.

Ir

Assim, não há no edital qualquer vedação quanto à apresentação, neste.
momento, das tabelas anexas.
Sabe-se, nesse sentido, que a administração pública adstrita ao princípio
da legalidade. Isso significa que, ao contrário da legalidade Constitucional, a
administração pública só poderá fazer o que a lei permitir.
Nesse sentido, assim dispõe o art. 37, caput, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes.
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:

Portanto, rejeitar o recebimento dos documentos apresentados, no prazo
legal para interposição do recurso, importará na inobservância do princípio da
legalidade, constituindo-se, inclusive, ato ímprobo à vista do art. 11 da Lei n.
8.429/92 (Lei da Improbidade Administrativa).
Ainda, não pode ser ignorado o fato de que a recorrente possui
experiência na atuação das atividades deste edital, como comprova o Termo de
Colaboração n. 2019/TRT/1710 anexo, firmado entre ela e o Estado de Santa
Catarina.
Por fim, a eficácia exigida no art. 24 da Lei n. 13.019/2014 está
devidamente comprovada pelo Relatório de Atividades desenvolvidas pela
recorrente, conforme documento anexo.

111 - DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO

pela disponibilização do Plano de Trabalho / Proposta n. 24020, apresentado pelo
Instituto Nacional de Erradicação de Carência Escolar e Social-

INECES para que

a recorrente possa exercer por completo sua defesa.
Isso porque, a recorrente não possui acesso a tais documentos pelo
Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico (SGP-e) e, ao requerer via e-mail para
o endereço

eletrônico

gefun@sap.sc.gov.br

não

obteve

retorno,

conforme

comprovantes anexos.
Desse modo, ciente de que "aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes", como preceitua o art. 5°, inciso LV, da Constituição
Federal, em caso de manutenção da decisão de desclassificação

da recorrente,

requer-se, a cópia do Plano de Trabalho / Proposta n. 24020 e a concessão de novo
prazo para apresentação de defesa.

IV - DOS PEDIDOS

Pelo exposto, pede e requer:

a) O recebimento do presente recurso administrativo, já que tempestivo;

b) A

da

classificação

edital

no

recorrente

n.

001 /2020/SAPIDIAF /GEFU N;
c) Subsidiariamente,
entendimento

não

sendo

a classificação

de Vossas Senhorias, a disponibilização

da

recorrente

o

da cópia do Plan_o de'0. ~

Trabalho / Proposta n. 240.20.e.a concessão ~~ ~ovo prazo para apresentaçay'~
defesa, em atenção aos prlnclplos do contradltorlo e da ampla defesa.

Nestes termos,
Pede e espera deferimento.

Rio do Sul-

se, 21 de agosto

de 2020.

~~\b~
'sÂBRINE

HOEPERS

OAB/SC 57.062

ROSANDRO SCHAUFFLER
OAB/SC 25.022

