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Chamamento Público nº01/SEDS/COED/2021 

Recorrente: Organização Social Casa de Isabel Centro de Apoio a Mulher a 

Criança e ao Adolescente Vítima de Violência Doméstica e Situação de Risco 

CNPJ: 04.488.578.0001/90 

 

Trata-se da análise ao Recurso Administrativo interposto pela Organização 

Social Casa de Isabel Centro de Apoio a Mulher a Criança e ao Adolescente 

Vítima de Violência Doméstica e Situação de Risco CNPJ 04.488.578.0001/90, 

doravante denominada Recorrente, protocolado em 08 de outubro de 2021. 

 

Embora habilitada no certame, conforme resultado final do Chamamento Público 

publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 05/10/2021, a recorrente 

não atingiu pontuação suficiente para que fosse classificada como a melhor 

colocada, após a análise da proposta técnica apresentada, de acordo com o 

Edital supra citado. 

 

A Comissão de Julgamento e Seleção do Edital de Chamamento Público 

SEDS/COED n. º 01/2021 analisou o recurso protocolado da seguinte forma: 

 

1. Da Admissibilidade 

 

Considerando que o presente recurso administrativo foi recebido no dia 

08/10/2021, conclui-se que o mesmo é *TEMPESTIVO* e merece ser 

devidamente analisado. 

 

2. Do Recurso 
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Preliminarmente, cabe salientar que a Recorrente foi habilitada, entretanto, não 

atingiu maior pontuação, portanto, não possui a melhor colocação entre as 

propostas apresentadas.  

 

3. Da Comissão de Seleção e Julgamento 

 

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social nomeou membros de notório 

saber e expertise a respeito de Gestão Pública, contratos com Organizações da 

Sociedade Civil com o poder pública, serviços socioassitenciais e dependência 

química para compor a Comissão de Seleção e Julgamento do Chamamento 

Público SEDS/COED nº01/2021, através da Resolução SEDS nº 32/2021, sendo 

o Presidente funcionário público de carreira da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Social desde 2009. 

 

Ressalta que não há de levantar suspeição sob a Comissão de Seleção e 

Julgamento do Chamamento Público, uma vez que, nenhum dos seus membros 

possui ou já manteve qualquer vinculação com a OSC classificada na primeira 

posição. 

 
 

4. Do Mérito 
 

A Recorrente no item III, do recurso por ora apresentado, apresenta “razões 

levam à nulidade da decisão que selecionou a OSC Samaritano São Francisco 

de Assis como vencedora” (fls. 935). 

 

4.1.  

Ocorre que, como se verifica às fls. 659 a 677 do processo 
de formalização e execução de acordo bilateral - SEDS-
PRC-2021/00366, os membros da Comissão de Seleção 
limitaram-se a pontuar cada uma das propostas de maneira 
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totalmente subjetiva, deixando de justificar os motivos 
pelos quais a Recorrente recebeu uma pontuação (82,667) 
e a OSC Samaritano outra (92,333), culminando no 
resultado acostado às fls. 678: (Recorrente, fls. 936) 

 

 

O Edital de Chamamento Público traz tanto os quesitos quanto os parâmetros 

necessários para a graduação das notas emitidas por cada membro da 

Comissão de Seleção e Julgamento, portanto, as propostas foram avaliadas de 

acordo com previsto no Edital, item “6.5.4. A avaliação individualizada e a 

pontuação serão feitas com base nos critérios de julgamento apresentados no 

quadro a seguir: ”, ou seja, conforme a Tabela 2.  Isto posto, a partir do 

conhecimento técnico culminado com os quesitos e respectivas possibilidades 

de pontuações, coube a cada membro da Comissão de Seleção e Julgamento, 

avaliar de forma objetiva cada proposta apresentada levando em consideração 

seu grau de alcance a cada critério previsto. 

 
 

4.2.  

É sabido que a d. Comissão goza de independência técnica 
para a avaliação das propostas e não é isso que se está a 
questionar, mas sim a pontuação concedida de forma 
arbitrária, sem demonstração de lastro nos critérios de 
julgamento e na metodologia de pontuação previstos pelo 
edital. 
Desta forma, verifica-se que não houve a avaliação 
individualizada das propostas para estabelecer a 
pontuação de cada uma das selecionadas, uma vez que as 
notas foram simplesmente atribuídas de maneira aleatória, 
sem demonstrar os motivos pelos quais uma proposta 
recebeu nota 8 (oito) e outra 5 (cinco) em determinado 
critério de julgamento, quando o que deveria ter sido feito 
pela Comissão de Seleção era apontar quais fatores 
determinaram referidas notas.  
Em outras palavras, deveria existir a devida explicação 
para cada nota. Uma foi 8 (oito) porque demonstrou grau 
pleno de adequação da proposta aos objetivos do 
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programa social em que se insere a parceria, apresentando 
documentos tais que corroboraram referida pontuação. De 
outra parte, a Recorrente, de acordo com o misterioso 
balizamento utilizado pela Comissão, teria apresentado 
grau satisfatório de adequação, pois deixou de comprovar 
sua expertise com tantos documentos quantos a outra 
selecionada, daí o motivo de uma pontuação menor. 
Desta feita, restaram maculados os princípios da 
vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento 
objetivo, caro aos procedimentos licitatórios e 
preconizados pela Lei nº 13.018/14, que regulamenta o 
Chamamento Público em âmbito federal, pois não foram 
demonstrados, com as almejadas clareza, exatidão e 
individualização, os critérios utilizados para o julgamento 
da proposta de trabalho da Recorrente, Note-se que a 
Recorrente seguiu exatamente as descrições constantes 
no Anexo I — Termo de Referência, não havendo motivo 
juridicamente razoável para não terem sido considerados 
alguns documentos apresentados, sobretudo os que 
comprovam sua atuação e experiência anterior quanto ao 
objetivo da seleção em comento, que deveriam ter recebido 
a pontuação máxima permitida pelo edital no julgamento.” 
(Recorrente, fls. 937/938). 
 

A análise da Comissão de Seleção e Julgamento foi realizada individualmente, 

as notas atribuídas referem-se ao grau de alcance de cada critério previsto no 

Edital item 6.5.4. – Tabela 2. Cada membro da Comissão de Seleção e 

Julgamento avaliou individualmente as propostas apresentadas, item por item, 

de forma sequencial e somente após confirmar o alcance parcial ou pleno de 

cada critério avaliado foi atribuída nota específica, posteriormente as notas de 

cada proposta foram somadas e divididas pela quantidade de membros da 

Comissão para alcançar a média de cada critério avaliado, por isso, algumas 

médias apresentaram dizimas periódicas. O compêndio das avaliações 

individuais encontra-se nas fls. 675/677, contendo a pontuação total e a 

pontuação média do certame conforme cada critério de seleção. 
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Quanto a experiência da proposta vencedora, consta nos autos cópia de termos 

de parcerias com a Prefeitura Municipal de São Paulo para executar o Centro de 

Acolhida Especial para Famílias (fls. 375/383); e também com o Consórcio 

Intermunicipal Grande ABC para o programa de acolhimento institucional para 

mulheres no âmbito regional do grande ABC (fls. 384/385); cópia do Atestado de 

capacidade técnica de atuação com a Secretaria de Estado da Justiça e da 

Defesa da Cidadania, datada de 2016, quanto a execução do Programa Estadual 

de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte e seus Familiares 

(fls.391); cópia do Atestado de capacidade técnica de atuação com Secretaria 

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS da cidade de São 

Paulo, datada de 2020, quanto a execução de diversos serviços 

socioassistenciais na SMADS junto às Coordenadorias de Proteção Social 

Básica e Especial (fls. 394). 

 

A Recorrente, de 10 (dez) critérios de julgamento obteve nota inferior a proposta 

vencedora do certame em 06 (seis) critérios, obteve a mesma pontuação em 

relação a proposta vencedora em 02 (dois) critérios de julgamento quando 

ambas alcançaram a adequação plena, e obteve nota superior a proposta 

vencedora em 02 (dois) critérios. 

 

Mais uma vez ressalta-se que a atribuição das notas dos quesitos por cada um 

dos membros da Comissão de Seleção e Julgamento ocorreu após análise 

individual de cada uma das propostas, tendo como diretriz os critérios de 

julgamento proposto em Edital e o seu referido alcance a partir das propostas 

apresentadas.  

 

Com o objetivo de exemplificar a graduação das notas, segue abaixo uma das 

situações ocorridas durante o processo de seleção e julgamento: 

 

S
E

D
S

D
C

I2
02

11
68

91

Assinado com senha por PAULO HENRIQUE BONFIM XAVIER - Presidente da Comissão / COED - 15/10/2021 às 16:42:00,
TALITA DA CRUZ PASSOS - Membro da Comissão / COED - 15/10/2021 às 16:56:27 e ROSELI ROCHA DA CRUZ - Membro
da Comissão / CAFC - 15/10/2021 às 16:56:46.
Documento Nº: 26570928-3896 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=26570928-3896



 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Coordenadoria Estadual de Políticas sobre Drogas 
 

6 
 

Critério de Julgamento (I) Razoabilidade e coerência dos valores apresentados 
na planilha de custos que compõe o Plano de 
Trabalho: Os valores apresentados nas planilhas de 
aplicação dos recursos financeiros devem estar de 
acordo com os preceitos de razoabilidade e 
economicidade que regem a administração pública. 
 

Metodologia de Pontuação Até 15 pontos - Grau pleno de atendimento;  
Até 10 pontos - Grau satisfatório de atendimento;  
0 pontos - Não atendimento ou atendimento 
insatisfatório. 
OBS.: a atribuição de nota "zero" neste critério implica 
eliminação da proposta. 
 

 

Quanto a orientação constante no Anexo V -  Diretrizes para elaboração da 

Proposta de Plano de Trabalho, do referido Edital de Chamamento Público, diz 

o seguinte: 

IV – Recursos Financeiros 
(...) 
2. Plano de aplicação dos recursos financeiros da parceria. 
Construir uma planilha detalhada indicando os itens de 
custeio onde serão aplicados os recursos financeiros 
repassados pela Secretaria de Desenvolvimento Social. 
Exemplo de itens que deverão constar na Planilha:  quadro 
de recursos humanos encargos e benefícios trabalhistas; 
alimentação dos acolhidos; material de consumo; aluguel, 
impostos e contas de consumo, gastos com transporte dos 
acolhidos e demais itens necessários ao funcionamento do 
serviço. 

 

Proposta 1  

 

 No Plano de Trabalho (fls. 317/323) consta o seguinte: 
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A análise da Comissão para graduação da Nota, levou em consideração o que 

constou nas Planilhas do Plano de Trabalho, identificando o seguinte: 

 Quadro de recursos humanos encargos e benefícios trabalhistas;  

 Alimentação dos acolhidos;  

 Material de consumo;  

 Aluguel, impostos e contas de consumo; 

 Gastos com transporte dos acolhidos; 

 Descrição da utilização dos recursos financeiros para implantação. 
 

Resultado: Apresentou Grau Pleno de Atendimento ao Critério de Julgamento, 

por isso, a pontuação média foi a nota máxima: 15 (quinze) pontos. 

 

Proposta 2 

No Plano de Trabalho (fls.446/447) consta o seguinte: 
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Análise da Comissão para graduação da Nota levou em consideração o que 

constou nas Planilhas do Plano de Trabalho, identificando o seguinte: 

• Quadro de recursos humanos encargos e benefícios trabalhistas;  
• Aluguel, impostos; 
• Total Elementos de Despesas é um item que não demonstra a descrição 
da aplicação do recurso nas despesas de custeio. 
 
Não constou nas Planilhas do Plano de Trabalho: 

• Alimentação dos acolhidos;  
• Material de consumo;  
• Contas de Consumo; 
• Descrição da utilização dos recursos financeiros para implantação. 
 
Nota-se que não constas os possíveis gastos com alimentação, higiene, limpeza 

transporte dos acolhidos, sendo que, tais elementos são básicos na execução 

do serviço a ser implantado. Considerando que não foram descritos para custeio 

via recursos públicos, os mesmos deveriam configurar, no mínimo, como 

 

S
E

D
S

D
C

I2
02

11
68

91

Assinado com senha por PAULO HENRIQUE BONFIM XAVIER - Presidente da Comissão / COED - 15/10/2021 às 16:42:00,
TALITA DA CRUZ PASSOS - Membro da Comissão / COED - 15/10/2021 às 16:56:27 e ROSELI ROCHA DA CRUZ - Membro
da Comissão / CAFC - 15/10/2021 às 16:56:46.
Documento Nº: 26570928-3896 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=26570928-3896



 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Coordenadoria Estadual de Políticas sobre Drogas 
 

12 
 

contrapartida da OSC, entretanto, sequer são mencionados, o que poderia 

comprometer toda a implementação e execução do trabalho. 

 
Resultado: Apresentou Atendimento Insatisfatório ao Critério de Julgamento, por 

isso, a pontuação média foi 7 (sete) pontos, conforme, quadro abaixo. 

 

Critério de Julgamento (II) Razoabilidade e coerência dos valores apresentados 
na planilha de custos que compõe o Plano de 
Trabalho: Os valores apresentados nas planilhas de 
aplicação dos recursos financeiros devem estar de 
acordo com os preceitos de razoabilidade e 
economicidade que regem a administração pública. 
 

Metodologia de Pontuação Até 15 pontos - Grau pleno de atendimento;  
Até 10 pontos - Grau satisfatório de atendimento;  
0 pontos - Não atendimento ou atendimento 
insatisfatório. 
OBS.: a atribuição de nota "zero" neste critério implica 
eliminação da proposta. 
 

 
Pontuação Média  

Proposta 1 Proposta 2 

15 7 

 

 

Por fim, quanto ao mérito da questão é importante ressaltar que a Recorrente,  

em momento algum do Recurso impetrado, após vistas ao processo, apresentou 

elementos substantivos que demonstrassem equívocos materiais da Comissão 

de Seleção e Julgamento quanto a pontuação em relação ao não alcance pela 

Recorrente do grau pleno de satisfação, no que tange aos critérios de avaliação 

em que a Recorrente obteve notas inferiores a proposta habilitada em primeiro 

lugar, tanto em relação ao Plano de Trabalho apresentado pela Recorrente (fls. 

414/448) totalizando em 35 (trinta e cinco) laudas, quanto em relação a 

pontuação referente ao Plano de Trabalho apresentado pela proposta vencedora 

(fls. 219/337) totalizando em 119 (cento e dezenove) laudas. 
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5. Da Publicidade 

 

O recurso apresentado pela Recorrente foi publicizado no sítio oficial desta 

Pasta, conforme determina o item 7.4.4 do Edital, tendo a 1ª classificada 

apresentado as contrarrazões juntadas às fls. 940/945, após pedido de vistas 

aos mesmos. 

 

6. Das Contrarrazões ‘ 

A Organização da Sociedade Civil – Samaritano São Francisco de Assis, 

denominada RECORRIDA, apresentou as seguintes diversas contrarrazões, 

sobre o qual cabe destacar: 

 

 Não deve prosperar a afirmação da Recorrente de que, no item 
6.54 a avaliação não foi realizada de forma individualizada e 
seguindo os critérios estipulados pelo chamamento público. 
Ademais, recorrente nada especifica, apenas indica 
aleatoriamente seu inconformismo. 
 

 Ora, nas folhas: nº 658 a 674 indicam as notas dadas por cada 
membro da comissão, de forma individualizada, seguindo a 
metodologia divulgada no edital, assim os fatores estavam 
descritos nas tabelas, de forma clara e objetiva. Considerando 
que foram analisadas as propostas das 14:00 às 18:30 no dia 16 
de setembro de 2021, conforme a ata em anexo nos autos do 
processo, folhas nº 655 a 656. 
 

 Assim, conforme a tabela nas folhas nº 675 a 677 estão 
detalhadas as notas de cada OSC, sendo descabida a colocação 
da requerente de que não houve a individualização, seguindo os 
parâmetros no critério de julgamento previsto no edital, 
justificando sim os critérios de julgamento e os motivos das 
pontuações, sendo que a Samaritano São Francisco de Assis, 
obteve pontuação superior na soma total com 92,333 
culminando o resultado da 1º classificada. Assim sendo 
convocada a entregar a documentação, seguindo o edital de 
chamamento e estando apta a realizar a parceria. 
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 A recorrente alega que seguiu exatamente as descrições 
constantes no “Anexo | - Termo De Referência Do Serviço De 
Acolhimento, Na Modalidade Casa De Passagem, Do Programa 
Recomeço”, assim como a OSC Samaritano São Francisco de 
Assis.  
 

 Frise-se, a RECORRIDA foi selecionada porque apresentou, 
sem sombra de dúvidas, o melhor plano de trabalho, com melhor 
atendimento ao que à Edital exigiu. 
 

 Para a Elaboração do Plano de Trabalho, note-se que as notas 
que foram atribuídas forma dentro dos critérios técnicos, na 
forma exigida no edital para a execução do Plano e não na forma 
alegada pela Recorrente. 
 

 Ademais, a Reçorrente alega parcialidade, erro na avaliação da 
Comissão julgadora, mas não especifica em qual item/critério a 
comissão se equivocou. Apenas alega, genericamente, o que 
per si já revela o caráter protelatório do presente recurso. 
 

 Data máxima vênia, o que aparenta pelo recurso interposto é 
que a Recorrente não admite que o Plano de Trabalho da OSC 
Samaritano São Francisco de Assis apresentou a melhor 
Proposta, com mais detalhamentos técnicos e que: seguiram os 
critérios do Anexo | e do edital. 
 

 Diga-se, ainda, que as afirmações da recorrente, que 
desqualificaram os julgadores e a equipe técnica que 
desenvolveu o PLANO DE TRABALHO da Samaritano São 
Francisco de Assis, são lastimáveis, além de mentirosas e 
carente de qualquer comprovação.  
 

 

 

7. Da Decisão da Comissão de Julgamento e Seleção 

 

A Comissão de Seleção, Órgão Colegiado destinado a processar e julgar 

Chamamento Público, designada pela Resolução SEDS n. º 32/2021, diante das 

razões e fundamentos expostos, decide CONHECER o recurso administrativo 

apresentado pela Organização Social Casa de Isabel Centro de Apoio a Mulher 

a Criança e ao Adolescente Vítima de Violência Doméstica e Situação de Risco 

por Tempestivo e, após análise minuciosa no mérito, decide NEGAR-LHE 
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PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão anteriormente proferida que 

homologou o resultado final do Chamamento Público SEDS/COED nº 01/2021. 

 

 

São Paulo, 15 de outubro de 2021. 

 

 

 

_________________________                                            ______________________ 
Roseli Rocha da Cruz     Talita da Cruz Passos 

RG 13.853.902-9      RG 41.630.021-2 
Membro da Comissão      Membro da Comissão 

 
 
 
 
 

        ____________________________ 
Paulo Henrique Bonfim Xavier 

RG 40.533.991-4 
Presidente da Comissão 
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