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RESULTADO QUANTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELAS OSCs 

DESCLASSIFICADAS QUANDO DA FASE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DO 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 02/2019 PARA SELEÇÃO DE PROJETOS 

VOLTADOS À PROMOÇÃO, À PROTEÇÃO E À DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE DE GOIÂNIA - CMDCA E O MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, por meio da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS, com observância das 

disposições da Lei Federal n.º 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, Lei 

Federal n. 8.742/93, da Lei Municipal n.º 8.483, de 29 de setembro de 2006 e alterações 

posteriores, do Decreto n.º 1900, de 8 de agosto de 2012, alterado pelo Decreto nº 2298, de 

18 de setembro de 2014, das Resoluções n.ºs 47 de 13 de maio de 2014 do CMDCA e 65 

de 11 de dezembro de 2018, faz saber que a COMISSÃO DE SELEÇÃO DE PROJETOS, 

na forma do presente instrumento, torna público o RESULTADO DOS RECURSOS 

INTERPOSTOS COM SUAS JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS, 

publicado em 07 de outubro do corrente ano (Etapa 5 de Seleção), pelos fundamentos 

abaixo relacionados: 

DO RECURSO INTERPOSTO PELA FUNDAÇÃO DOM PEDRO II 

A Organização da Sociedade Civil apresentou recurso tempestivo, trazendo 

argumentos de que consta em seu Estatuto um Conselho de Curadores, vez tratar-se de 

uma Fundação, sendo composto por um quadro diferenciado de integrantes, trazendo os 

ditames do seu próprio Estatuto. 

Descreveu, ainda, que nos termos do seu Estatuto não consta uma Diretoria 

formalizada nos moldes do que se entende por Diretoria, já que há apenas Conselhos 

Deliberativo, de Curadores e Fiscal. A única composição de representação é o Diretor 

Presidente, inclusive justificando pela transcrição de artigos de seu Estatuto. 

Reforçou, ainda, que há uma Declaração explicando esta condição que no 

entendimento da OSC substituiria a necessidade do documento, tratado no recurso como 

mero formalismo. Seus argumentos respaldaram-se nos ditames de seu Estatuto. 

Trouxe juntado ao Recurso o Anexo VI preenchido, constando assinatura dos 

representantes de cada um de seus respectivos Conselhos. 

É o sucinto relatório. Passamos a analisar. 

A Comissão de Seleção segue a risca os ditames do Edital. Na ausência do 

referido documento (Anexo VI – Declaração de Dirigente Membro de Poder) segui-se o 

certame quanto a desclassificar. Mas toda decisão é passível de reanálise, o que foram 

apresentados argumentos que entendeu-se por plausível, ao analisar proficuamente os 

ditames do Estatuto da referida OSC. 

Não há que se prejudicar a Fundação Dom Pedro II pelo motivo elencado no 

Resultado de Análise de documentos, vez que sua realidade é distinta e há que se aplicar o 

princípio da isonomia e equidade, tratando os desiguais dentro de suas desigualdades. Não 
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atentou-se pela particularidade estatutária da recorrente e os argumentos foram plausíveis e 

aceitos. 

Por oportuno, a Comissão de Seleção, por seu presidente, recebe o recurso e 

concede total provimento, para recolocar a Fundação Dom Pedro II na ordem de 

classificação, considerando seus documentos válidos. 

DO RECURSO INTERPOSTO PELA SOCIEDADE ESPÍRITA TRABALHO E ESPERANÇA 

A referida OSC apresentou recurso tempestivamente, trazendo argumentos 

baseados na sua Proposta de Trabalho, que faz referência a realização de atividades em 

sua maior parte junto ao Laboratório de Matemática da UFG (trabalho em Rede comprovado 

pela carta de Aceite – Anexo VII). Trouxe a descrição das referidas atividades conforme 

anteriormente descrito. 

Mencionam que o referido Laboratório (LEMAT) situa-se no Campus Samambaia 

da Universidade Federal de Goiás, amplamente conhecido e de notoriedade propriedade 

pública, fazendo inclusive referência a existência de fé pública dos atos dos servidores. 

Argumenta, ainda, a ilegalidade da Comissão em exigir escritura pública ou 

propriedade do imóvel, alegando que o art. 34 da Lei nº 13.019/2014 não faz referência a tal 

exigência, mas tão somente comprovação de funcionamento no endereço, trazendo em 

seguida a descrição do art. 26 do Decreto nº 8.726/2016 que em seus argumentos também 

não exige escritura. Finaliza pedindo pela reconsideração. 

É o sucinto relatório. Passamos a analisar. 

Sobre o último argumento de “ilegalidade da Comissão em exigir escritura”, por 

força de preliminar, passamos a responder em primeiro, por questão de ordem e o que já 

pronunciamos por INTEMPESTIVO. Questionar o Edital, suas exigências, seus documentos 

ou qualquer outro item do certame teve prazo de impugnação (08 a 18/08 – Tabela 1 do 

Edital nº 02/2019) conforme Etapa 1 do Item 6.1. As OSCs participantes quedaram-se 

silentes. Firmaram, por omissão, pela validade dos seus termos. 

Atacar a Comissão de ato ilegal, portanto, não diz respeito a esta fase do 

processo de seleção. Mesmo porque não foi a Comissão que criou o referido Edital, mas o 

CMDCA/FMDCA e o Município de Goiânia. Se a OSC não impugnou o Edital em momento 

oportuno, aceitou os termos do instrumento de chamamento público em sua integra, com a 

devida apresentação de Proposta de Trabalho e utilizando de todas as fases de recursos. 

Com isso, afastamos o argumento de ilegalidade do documento de propriedade do imóvel. 

Passamos a análise dos demais argumentos. 

Ao adentrar no campo das atividades descritas na Proposta de Trabalho (Anexo 

I) observamos que realmente a maior parte do Projeto “Contraturno escolar vamos juntos” 

desenvolver-se-á no Laboratório de Matemática da UFG, em parceria inclusive atestada 

pelo professor responsável da Unidade com a Carta de Aceite. 

Como o Edital prevê o documento (Anexo VI) como comprovação de 

propriedade de imóvel onde o projeto se desenvolva em sua maior parte (item 3.1 alínea “l’), 

o argumento de ser uma área pública refuta a necessidade de comprovação de propriedade, 
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já que se trata da Universidade Federal de Goiás. Não apenas por isso, mas havia no 

Envelope 2 da OSC, uma lauda constando a referida informação, mas sem qualquer 

assinatura ou timbre que desse respaldo a esta questão. 

Tal situação poderia ter sido sanada se as justificativas apresentadas nesta fase 

de recurso tivessem vindo no corpo do Anexo VI, devidamente assinado pelo representante 

da OSC e que atenderia, no prazo devido, a exigência solicitada pelo Edital. 

Entende-se, portanto, desnecessário exigir escritura de um terreno público 

federal, de conhecimento público e notório, bem como suprimida pelo Aceite anexado. 

Por oportuno, a Comissão de Seleção, por seu presidente, recebe o recurso e 

concede total provimento, para recolocar a Sociedade Espírita Trabalho e Esperança 

na ordem de classificação, considerando seus documentos válidos. 

2. DO DISPOSITIVO 
 
2.1. A Comissão de Seleção, frente aos recursos interpostos e argumentos 

acima descritos, revê o posicionamento de resultado quanto a fase de Análise de 
Documentos, recolocando a Fundação Dom Pedro II e a Sociedade Espírita Trabalho e 
Esperança dentre as Habilitadas e Classificadas com os documentos considerados 
válidos. 

 
2.2. Como a OSC Comunidade Evangélica Juvenil Vida Nova não apresentou 

recurso, manterá desclassificada.  
 
2.3. Com o recurso pecuniário remanescente e o total previsto no Edital nº 

02/2019, há que se providenciar o chamamento da próxima OSC remanescente, qual 
seja, CORAE - Centro de Orientação, Reabilitação e Assistência ao Encefalopata, para que 
apresente os documentos descritos no Edital nº 02/2019, no prazo de 15 a 28/10. Quando 
da entrega, o Envelope 2, caso seja apresentado, será avaliado e liberado o resultado final. 

 
2.4. Nos termos do Edital, desta decisão não caberá recurso.  
 
2.5. O Envelope 2, a ser apresentado pela OSC remanescente, deverá ser 

entregue na Secretaria Executiva do CMDCA, das 08 às 17h, com identificação prevista no 
referido Edital. 

 
Goiânia, 14 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

 
 

 

Aguinaldo Lourenço Filho 
Presidente do CMDCA-Goiânia 

 
 

http://www.cmdca.go.gov.br/


Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Rua B, Qd. E, Lt. 13, n.º 56, Vila Viana 

CEP 74635-110 | Goiânia, Goiás | Brasil 
Telefones: (62) 3524-7315 e (62) 3524-7324 

www.cmdca.go.gov.br | E-mail: cmdca020@gmail.com 

 

ANEXO ÚNICO 
 

RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS DE DOCUMENTOS – Edital de Chamada Pública nº 02/2019 CMDCA/SEMAS/FMDCA 
 

Organizações da Sociedade Civil HABILITADAS – DOCUMENTOS ENTREGUES E VÁLIDOS 

Classificaçã
o Geral: 

 
ENTIDADE 

PROJETO/TÍTULO 
Valor do 
projeto 

Total de 
pontos 

1 Sociedade Espírita Trabalho e Esperança Contratuno escolar Vamos Juntos 60.000,00 30 

2 
Circulo de Apoio a Aprendizagem Profissional 

de Goiânia CAMP 
Integração e Formação 69.988,00 28 

3 Instituto Global da Paz LEAM: Liderar para evoluir através da Música 90.000,00 28 

4 Fundação Dom Pedro II 
Aquisição de Equipamentos para instruções do Programa 

Educacional Bombeiro Mirim – Proebom 
115.000,00 23 

5 
Associação Casa de Cultura Antônia Ferreira de 

Souza 
Formando cidadãos para um futuro promissor 99.905,00 23 

6 Sociedade Eunice Weaver de Goiânia Capacitar e brincar é só começar 70.000,00 22 

7 
CORAE – Centro de Orientação, Reabilitação 

e Assistência ao Encefalopata 
Reabilitação em hidroterapia para criança e 

adolescente com deficiência física e intelectual 
90.000,00 19 

 

TOTAL RECURSOS R$ 594.893,00 

 

Goiânia, 14 de outubro de 2019. 
 

 
Sonis Henrique Rezende Batista 

Presidente da Comissão de Seleção 
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