
FORMULÁRIO PARA RECURSOS E IMPGNAÇÕES DIRECIONADO À 

COMISSÃO DE JULGAMENTO DO EDITAL Nº 01/2019 

 

Fase do processo seletivo: (  X   )  Habilitação          (      ) Avaliação de Mérito 

 

NOME DA ENTIDADE PROPONENTE:   INSTITUTO GESOIS DE POLÍTICAS SOCIAIS                    
CNPJ Nº 07.571.815/0001-70 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 
INSTITUTO GESOIS DE POLÍTICAS SOCIAIS, também denominado 
INSTITUTO GESOIS, com sede na Avenida José Cândido da Silveira nº 447, 
Bairro Cidade Nova, Belo Horizonte/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 
07.571.815/0001-70, por seu Presidente, HILDEMANO TEIXEIRA 
AMORIM NETO, domiciliado na Rua Everardo Vieira nº 200, apto. 301, 
Bairro Silveira, Belo Horizonte/MG, CEP 31140-400, inscrito no CPF sob o nº 
465.492.426-49, Cédula de Identidade nº M1.497.657, vem respeitosamente 
expor e requerer o que abaixo se segue:  
 
DOS FATOS 
 
Em 03/02/2020 esta Comissão de Avaliação emitiu parecer inabilitando as 
duas concorrentes, justificando referidas inabilitações com base em 
argumentos frágeis, que não se sustentam juridicamente, tampouco 
tecnicamente. Senão vejamos:  
 

1) Alega a Comissão que a proposta foi encaminhada de forma inadequada, 
uma vez que o Edital previa “volume único” e a GESOIS se viu forçada 
em repartir os documentos em 2 volumes, já que perfazem mais de 1.000 
páginas.  
 
Impossível encadernar mais de 1.000 páginas em um único volume, o 
que por si só não invalida toda a documentação juntada que comprova 
irrefutavelmente que a GESOIS detém expertise suficiente para executar 
os serviços constantes do Edital 02/2019.  
 
Senão vejamos: 
  

O erro formal não vicia e nem torna inválido o documento. Haverá um erro formal no 
documento quando for possível, pelo contexto e pelas circunstâncias, identificar a 
coisa ou validar o ato. 

Se um documento é produzido de forma diferente da exigida, mas alcançou os 
objetivos pretendidos ou a finalidade essencial, reputar-se-á válido (ex.: uma proposta 
foi manuscrita quando deveria ser datilografada ou impressa; uma proposta foi 
apresentada em modelo diverso do edital, mas obedeceu a todo conteúdo 
exigido).  Segundo o princípio da instrumentalidade considerar-se-á válido um 



documento que, embora produzido de forma diferente da exigida, ainda assim, atingir 
a finalidade pretendida. 

Exemplos de erro formal que podem ser sanados, sem anulação do processo: erro de 
identificação do envelope; a ausência de numeração das páginas da proposta ou 
documentação;  documentos colocados fora da ordem exigida pelo edital; ausência de 
um documento cujas informações foram supridas por outro documento constante do 
envelope; declaração diferente do modelo apresentado pelo edital, mas que apresenta 
todas as informações necessárias.i 

Desta forma, excesso de preciosismo da Comissão de inabilitar a recorrente, 
porque todos os documentos juntados no envelope não seriam passíveis de 
encadernação e foram juntados em volume único.  

Pergunta-se:  EM QUE ALTERARÁ A DOCUMENTAÇÃO ESTAR OU 
NÃO EM VOLUME ÚNICO, SE ESTÁ COMPLETA E ATENDE A 
FINALIDADE DO EDITAL? 

 
 

2) Alega a Comissão que as CNDs Municipal e do FGTS estariam vencidas, 
o que por óbvio estariam mesmo, já que a data de protocolo do envelope 
contendo toda a documentação foi do dia 29/11/2019, e o Edital foi 
prorrogado por 45 (quarenta e cinco) dias, sem  contudo ter sido aberto 
novo prazo para que as concorrentes pudessem atualizar, pelo menos as 
CNDs. Documentos em anexo comprovam o alegado (cópia protocolo do 
envelope, Errata contendo prorrogação de prazo de entrega de 
envelopes e novo calendário do certame).  
 
Sendo assim, em respeito aos princípios constitucionais da finalidade, 
razoabilidade e proporcionalidade, bem como o da eficiência, como 
ocorre em todos os procedimentos licitatórios, em qualquer modalidade 
adotada, cabe à Comissão, Pregoeiro ou outro responsável, atestar a 
veracidade das CNDs, acessando os sites dos órgãos públicos que as 
emitem, não apenas inabilitar por considerar um documento que já se 
sabia estaria vencido, porque no caso, ficou guardado no envelope por 
mais de 45 (quarenta e cinco) dias.  
 
Desta forma, decisão tão frágil e sem fundamentação jurídica poderia ter 
sido superada de pronto, evitando recursos e outras medidas cabíveis à 
espécie. Bastava, “lembrar” da prorrogação de prazos do Edital e que a 
GESOIS já havia protocolado seu envelope na data de 29/11/2019.  
Vejamos como estas questões são tratadas à luz do direto público: 
 

DO DIREITO 
 
As fontes do Direito são, basicamente, as formas pelas quais se originam as 
normas jurídicas. O Direito Administrativo é formado a partir de quatro 
fontes: a lei em sentido amplo (fonte primária), a doutrina (teoriza e explica 
a lei), a jurisprudência (reiteração de julgamentos num mesmo sentido) e o 



costume (a prática reiterada de certos atos administrativos), que ainda tem 
certa influência devido à deficiência da legislação. 

DOS PRINCÍPIOS  

Os princípios são linhas gerais aplicadas a determinada área do direito, 
constituindo as bases e determinando as estruturas em que se assentam 
institutos e normas jurídicas. São de grande importância e aplicação no 
Direito Administrativo. Princípios de uma ciência são as proposições básicas, 
fundamentais, típicas que condicionam todas as estruturas subsequentes. 
Princípios são os alicerces da disciplina estudada. 

A Constituição Federal, no caput do art. 37, estabelece cinco princípios da 
Administração Pública (direta e indireta): legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. 
 
Exatamente por estarem textualmente previstos no texto constitucional, esses 
princípios são chamados de princípios expressos, em oposição a outros 
princípios que, por não estarem elencados de forma expressa 
na Constituição (embora por ela acolhidos), são chamados de princípios 
reconhecidos ou princípios implícitos. Princípios jurídicos são as ideias 
centrais do sistema, que norteiam toda a interpretação jurídica, conferindo a 
ele um sentido lógico e harmonioso. Os princípios estabelecem o alcance e 
sentido das regras existentes no ordenamento jurídico.ii 
 
Princípio da Finalidade 
É dever do administrador público buscar os resultados mais práticos e 
eficazes. Esses resultados devem estar ligados as necessidades e aspirações do 
interesse do público. 

Segundo o princípio da finalidade, a norma administrativa deve ser interpretada e 
aplicada da forma que melhor garanta a realização do fim público a que se dirige. Deve-
se ressaltar que o que explica, justifica e confere sentido a uma norma é precisamente 
a finalidade a que se destina. A partir dela é que se compreende a racionalidade que 
lhe presidiu a edição. Logo, é na finalidade da lei que reside o critério norteador de sua 
correta aplicação, pois é em nome de um dado objetivo que se confere competência aos 
agentes da Administração. É preciso examinar à luz das circunstâncias do caso 
concreto se o ato em exame atendeu ou concorreu para o atendimento do específico 
interesse público almejado pela previsão normativa genérica.iii 

Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade 
As competências da administração pública devem ser feitas 
proporcionalmente, sendo ponderadas, segundo as normas exigidas para 
cumprimento da finalidade do interesse público. 

O princípio da proporcionalidade impõe à Administração Pública a 
permanente adequação entre os meios e os fins, banindo-se medidas abusivas, 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/2186546/artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988


com intensidade superior ao estritamente necessário. O administrador público 
está obrigado a sacrificar o mínimo para preservar o máximo de direitos. 
(Grifos nossos) 

 
Princípio da Eficiência  
 
Não se pode olvidar da importância do princípio da eficiência, pois que visa 
realizar mais com menos recursos, porque receitas públicas são finitas e não 
podem ser desperdiçadas ao bel prazer de decisões.  
 
Segundo Maria Sylvia Di Pietro, o princípio da eficiência apresenta dupla 
necessidade: 1. Relativamente à forma de atuação do agente público, espera-se o 
melhor desempenho possível de suas atribuições, a fim de obter os melhores 
resultados; 2. Quanto ao modo de organizar, estruturar e disciplinar a Administração 
Pública, exige-se que este seja o mais racional possível, no intuito de alcançar 
melhores resultados na prestação dos serviços públicos. (Grifos nossos) 

 
Pergunta-se: ESTANDO O ENVELOPE POR MAIS DE 45 (QUARENTA 
E CINCO) DIAS AGUARDANDO CUMPRIMENTO DE NOVO PRAZO 
DADO PELA COMISSÃO PARA QUE OUTRAS CONCORRENTES 
PUDESSEM SE HABILITAR, DEVERIA DITA COMISSÃO 
“LEMBRAR” QUE AS CNDS ESTARIAM VENCIDAS, POIS QUE TEM 
PRAZO DE VALIDADE CURTO. ISTO É MOTIVO SUFICIENTE PARA 
INABILITAÇÃO DA GESOIS, QUE CUMPRIU OS PRIMEIROS 
PRAZOS E ATENDEU PLENAMENTE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO PREVISTOS NO EDITAL?   
 
 

3) Por fim, alega a comissão que os “documentos comprobatórios” da 
capacidade técnica foram insuficientes para comprovar a expertise da 
GESOIS em gestão de projetos, em especial aqueles voltados a temas 
afetos à gestão de recursos hídricos. 
 
De causar espécie dita alegação: a uma, porque a forma genérica 
“documentos” não atende o princípio da transparência; a duas, porque 
a GESOIS comprovou por inúmeros atestados, contratos  e demais 
documentos juntados no envelope que detém a expertise necessária para 
executar o objeto do Edital nº 01/2019, em especial fazer a gestão de 
recursos públicos, atuando como Agência em nome do Estado; a três, 
porque a decisão desta Comissão fere de morte o princípio da 
publicidade, quando genericamente inabilita uma concorrente, sem 
detalhar os documentos que estão sendo considerados como válidos e 
aqueles que, apesar de juntados no envelope, não atendem normas 
editalícias.   
 
 

Princípio da Publicidade e da Transparência 

Os princípios da administração pública expressos na Constituição denotam a 
necessidade de transparência dos atos de gestão pública. Guiada pelos 
princípios fundamentais, a administração pública, a partir da publicidade dos 
seus atos, cumpriria objetivamente o que preconiza a Constituição no seu artigo 



5º, inciso XXXIII, quando estabelece que “todos têm o direito a receber dos 
órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse 
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado”.  A publicidade, portanto, tem o condão 
de evidenciar a objetivação da aplicação dos princípios constitucionais da 
administração pública, dando a necessária noção de transparência na condução 
da coisa pública exigida pela sociedade.iv 

 
E mais, mencionar de forma genérica “documentos” induz a todo tipo de 
conjecturas, uma vez que o processo de seleção é amplo, irrestrito, 
público e deve ser transparente como manda nossa legislação.    
 
Senão vejamos: Os atestados da AGB - Peixe Vivo, não valem 
nada? Da mesma forma, não comprovam expertise o Termo 
de Parceria firmado com a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente – por meio da FEAM, com o Instituto de Terras do 
Estado – (ITER)? E os serviços executados para Governador 
Valadares, Santa Maria de Itabira, Formiga, Vargem Alegre, 
Rio Manso, São João Del Rey, Entre Folhas e outros, cujos 
atestados de capacidade técnica também foram juntados no 
envelope, também são “documentos” que não comprovam 
nada? Possuem menos valor na análise desta Comissão?  

 
4)  Por fim, comparando as decisões acerca de cada uma das concorrentes, 

percebe-se que a GESOIS foi tratada com extremo rigor e de forma 
genérica.   
 
Senão vejamos: O Consórcio Intermunicipal do Vale do Aço – CIMVA, 
claramente não detém expertise em projetos da natureza das atividades 
do CBH Doce. Também não atendeu outros itens editalícios, como a não 
apresentação de certidão que comprove inscrição estadual e municipal, 
bem como as certidões de Créditos Não Quitados do Setor Público 
Federal (CADIN) nos correspondentes estaduais em Minas Gerais e 
Espirito Santo. E mais, não atendeu as exigências editalícias no que 
tange às competências dos cargos de Diretor Geral e Coordenador 
Técnico, não apresentando experiência mínima de 05(cinco) anos em 
cargos de direção e em gestão de contratos. E mais, o Pano de Trabalho 
de Trabalho foi apresentado de forma incompleta.  
 
O detalhamento da inabilitação da CIMVA permite deduzir que a 
GESOIS atendeu todos os requisitos previstos no Edital, relativos à 
documentação de habitação, comprovação de experiência dos cargos de 
Diretor Geral e Coordenador Técnico, bem como outros requisitos 
indispensáveis (Cadin, CNDs, etc.) e de fundamental importância para 
o sucesso da execução do projeto-objeto. 
 
 
Até porque, nenhum dos quesitos de inabilitação da CIMVA, foi 
apontado na inabilitação da GESOIS, o que por só, ratifica que a 



entidade detém todos os documentos necessários, bem como capacidade 
técnica comprovada, inclusive de seu corpo dirigente, que atende todas 
as exigências do Edital nº 01/2019.  
 
Cumpre ressaltar que esta Comissão se ateve a questões de forma, (CND 
vencida depois de 45 dias dentro do envelope, aguardando nova data de 
abertura, documentos em 2 volumes que se comunicam entre si e trazem 
o necessário para avaliação técnica, jurídica e todas as demais 
necessárias à finalização do processo de seleção). 
 
Urge rever dita decisão e passar para a próxima etapa e não mais 
retardar a substituição da entidade que está na prorrogação do contrato, 
uma vez que também teve suas prestações de contas rejeitadas e não 
mais  poderia participar do Edital nº 01?2019.   
 
Sabe-se o quanto é dispendioso e demorado prover seleção desta 
natureza, tanto que, para tentar obter mais uma concorrente, a 
Comissão prorrogou o calendário, publicando Errata, dando 45 
(quarenta e cindo) dias de prazo para que outra OSC ou OSCIP se 
habilitasse. Em vão! ¹  
 
Restou comprovado que a CIMVA não foi capaz de atender os mínimos 
requisitos editalícias, mas foi contemplada com uma decisão bem 
detalhada, conforme se depreende da publicação anexa. Contudo, segue 
fora da disputa, porque flagrantemente fora dos requisitos editalícios. 
 
Pergunta-se: O CBH DOCE, acha prudente fazer todo o processo 
de seleção novamente, despendendo tempo, recursos 
públicos e atrasando cada dia mais a substituição da atual 
gestora do projeto, já com prestações de contas rejeitadas?  
 
Porque não rever decisão tão dura, que não compromete o 
processo em si, já que toda a inabilitação se deu por questão 
de forma e não material? A solução é muito simples e merece 
atenção especial para que se evite desperdício de recursos 
públicos e um novo processo seletivo. Ainda há fases a 
cumprir e inabilitar a GESOIS, de pronto, por erros de forma, 
foge a todo o bom senso que deve permear as decisões do setor 
público.   Há que se habilitar a GESOIS e seguir com as 
próximas etapas de modo a tornar útil todo o certame.  
 
 

DOS PEDIDOS 
 
Pelo exposto, a GESOIS, por seu Presidente requer:  
 
1) Receber e prover este recurso administrativo, porque tempestivo, 

legal e justo; 
 

2) Desconsiderar os itens apontados como “não atendidos”, como CND 
municipal e FGTS, porque ditos documentos encontravam-se dentro 



do envelope, após o calendário ter sido prorrogado e não ter sido 
aberto novo prazo para juntada de documentos atualizados, pela 
Comissão; 

 
3) Considerar que juntar mais de 1.000(um mil) documentos em 

volume único é impossível, mesmo que todo material fosse levado 
para encadernação em gráfica rápida ou offset; 

 
4) Esclarecer o que seriam “documentos”, pois que, de forma genérica 

não atendem os princípios da administração pública previstos na CF;  
 

5) Reconsiderar a análise de toda a documentação comprobatória da 
experiência da GESOIS, habilitando a entidade, publicando a 
reconsideração e convocando para a próxima etapa. 

 
Requer mais, provar o alegado por todos os meios de prova em 
direito admitidos, por ser de direito e justiça! 

 
 
 
 

 

 

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2020. 

 

 

HILDEMANO TEXEIRA AMORIM NETO 

Presidente do Instituto GESOIS 

Responsável Legal 

 

 

i http://portaldelicitacao.com.br/2019/artigos/o-erro-formal-e-o-erro-material-no-procedimento-
licitatorio/ 
ii https://alexismadrigal.jusbrasil.com.br/artigos/444137118/os-principios-constitucionais-do-direito-
administrativo 
iii https://www.jusbrasil.com.br/topicos/296658/principio-da-finalidade 
iv https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/8217/O-principio-da-publicidade-e-a-necessidade-de-
transparencia-na-Administracao-Publica 
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