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RESPOSTA AO RECURSO APRESENTADO PELO INSTITUTO CDL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E CULTURAL – ICETAS, CNPJ 04.535.179/0001-32, EM 30/09/2020. 

 
 
Com referência ao recurso apresentado no dia 30/09/2020 através de e-mail enviado à 
casadosconselhos@teofilootoni.mg.gov.br, o INSTITUTO CDL DE ASSISTENCIA SOCIAL E 
CULTURAL - ICETAS atendeu aos requisitos apresentados nos tópicos 5.11 e 5.12 do Edital 
01/2020, anexo à Resolução CMDCA nº 05/2020, e o mesmo foi analisado pela Comissão de 
Seleção conforme o disposto no tópico 5.15. Informamos que para ambos os projetos 
apresentados, a saber, Projetos: “Mundo Digital: Empreendendo e Incluindo o Futuro”, “Coral 
Vozes que Encantam”, “Protagonismo e Cidadania – Uma Proposta pedagógica para combater e 
enfrentar a violência sexual infanto-juvenil”: 
1) Foi atendido o requisito constante no tópico 7.10, que prevê a apresentação das Declarações 
conforme Anexos III e IV do edital; 
2) O ICETAS apresentou o Anexo III devidamente assinado por seu representante legal, o qual 
afirma que “informamos e declaramos, para todos os fins de direito, que verificamos 
atentamente e compreendemos todas as condições e disposições contidas no Edital de 
Chamamento Público nº 01/2020 e seus Anexos, do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Teófilo Otoni – CMDCA-TO, razão pela qual manifestamos 
nossa total e irrestrita concordância com as mesmas. Estamos cientes que a apresentação 
de nosso projeto implica na aceitação de todos os Termos do Edital de Chamamento 
Público nº 01/2020 e seus Anexos” (grifo nosso); 
3) O edital de Chamamento Público apresenta critérios padronizados e igualitários para nortear a 
apresentação e análise de todas propostas, não se podendo aplicá-los a umas e não aplicá-los a 
outras. De acordo com a Lei Nº 13.019, de 31 de julho de 2014, a qual institui “normas gerais para 
as parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua 
cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a 
execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos 
em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação”, considera-se 
chamamento público o “procedimento destinado a selecionar organização da sociedade civil para 
firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, no qual se garanta a 
observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos”(grifo nosso); 
4) O instrumento convocatório, no caso o Edital nº 01/2020, anexo à Resolução CMDCA-TO nº 
05/2020, informa em seu tópico 8.3. que “Constatado o não atendimento a qualquer das condições 
estabelecidas nos itens 4 e 7 deste Edital, o Plano de Trabalho apresentado pela Organização da 
Sociedade Civil proponente será automaticamente eliminado do processo, sendo considerado 
inabilitado”. 
5) Dentre as condições estabelecidas no item 7, estão os  itens 7.5., que estabelece que “o 
cronograma de desenvolvimento das ações do projeto deverá prever prazo de execução de até 8 
(oito) meses”, e 7.8., que orienta que “O Plano de Trabalho deverá ser elaborado em papel 
timbrado da proponente, redigido em língua portuguesa (salvo quanto a expressões técnicas de 
uso corrente), devidamente datado, assinado por seu representante legal na última página e 
rubricada por este em cada uma das demais páginas” (grifo existente no edital para dar 
destaque à sua observância).  
6) Tais condições não foram atendidas pelo ICETAS, considerando que os Planos de Trabalho 
não contaram com a legitimação de suas páginas através da rubrica do representante legal, e que 
todos eles apresentaram prazo de execução de 12 meses, superior ao estabelecido em edital, o 
que impacta diretamente no planejamento da proposta. 
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7) Foi atendida a análise igualitária para todas as propostas recebidas, conforme as condições 
dispostas nos tópicos 4 e 7, que habilitam ou não os projetos para prosseguimento das análises. 
Em cumprimento ao disposto em Edital 01/2020, tópico 8.3, por análise da Comissão de Seleção, 
com validação pela Assembleia Geral realizada em 22/09/2020, conforme cronograma fixado no 
edital, considerando que ambos os projetos “Mundo Digital: Empreendendo e Incluindo o Futuro”, 
“Coral Vozes que Encantam”, “Protagonismo e Cidadania – Uma Proposta pedagógica para 
combater e enfrentar a violência sexual infanto-juvenil” descumpriram tal requisito ainda na 
primeira fase de análise, os mesmos foram considerados inabilitados.  
Acrescenta-se ainda que:  

A. O prazo mínimo estabelecido para a apresentação de projetos, compreendido entre a 

publicação do edital e o recebimento das propostas, de acordo com a Lei 13.019/2014, 

deve ser de 30 dias. No caso do Edital 01/2020, o prazo foi bastante superior, sendo 

02/07/2020 a 31/08/2020, o que favoreceu a correta observância de seus termos. 

B. A justificativa apresentada pelo ICETAS não argumenta incorreta avaliação de seus 

projetos, mas sim manifesta uma não concordância com os itens do edital que 

estabelecem habilitação ou não do projeto, mais especificamente em relação àqueles que 

estabelecem condições que a instituição não cumpriu para a habilitação dos projetos 

apresentados. 

C. A não concordância com os termos do edital poderia ter sido apresentada mediante a sua 

impugnação, possibilidade prevista no item 5.4, no prazo estabelecido em edital, até o dia 

26/08/2020. No caso, a instituição não somente não apresentou a impugnação como 

apresentou propostas para análise, acompanhadas da expressão da concordância com os 

termos do Edital assinada no Anexo III. 

D. Ademais, cabe ressaltar que a legislação não estabelece obrigatoriedade que o CMDCA 

chancele e confira Certificados de Autorização para Captação de Recursos, autorizando 

às entidades captarem diretamente recursos de imposto de renda através de uma conta 

pública, que é o FIA. Sendo assim, a própria opção feita pela chancela na normativa 

municipal e a abertura de editais é por si só um facilitador ao possibilitar que as entidades 

habilitadas e aptas a parceirizar com o município possam captar diretamente recursos 

através do FIA.  

Diante do exposto, ainda que o ICETAS seja uma instituição reconhecida pela importância e 
seriedade dos trabalhos realizados no município, o que lhe confere a possibilidade do registro e 
regularidade no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a concorrência ao 
presente Chamamento Público, a Comissão de Seleção decide pelo indeferimento do recurso 
apresentado, no exercício da atribuição que lhe é conferida de fazer cumprir o disposto no Edital 
nº 01/2020, instrumento normativo da Seleção em questão.  
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