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3146479 00135.203627/2022-17
 

 
RELATÓRIO

 

Processo nº 00135.203627/2022-17

Interessado(s): Gabinete da Secretaria Nacional da Família

Assunto: AVALIAÇÃO DE RECURSOS - EDITAL Nº 03/2022 - CHAMAMENTO PÚBLICO - CONVÊNIOS

OBJETO:

Trata-se da avaliação do Recurso da Análise Preliminar apresentado no âmbito das
propostas 021612/2022, 021588/2022, 021557/2022, 020749/2022 e 021597/2022 do Programa
8100020220173, Edital nº 03/2022, pelos municípios Colônia do Piauí/PI - CNPJ  41.522.376/0001-
43, Campo Largo do Piauí/PI- CNPJ 01.612.754/0001- 65, Bragança Paulista/SP - CNPJ 46.352.746/0001-
65, Fortaleza/CE - CNPJ  07.954.605/0001- 60 e Santo Ângelo/RS - CNPJ  14.347.319/0001-
00 respec�vamente.

De início cumpre destacar que a análise das propostas em questão e o Resultado
Preliminar foram pautados nos termos do Edital nº 03/2022 des�nado a formalização de parceria da
União com municípios, por meio de convênios, para a execução do Famílias Fortes, por intermédio do
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), representado pela Secretaria
Nacional da Família (SNF).

Para esse Edital fora aberto o Programa de número 8100020220173 na Plataforma +Brasil,
sistema gerido pelo Ministério da Economia, que tem por objeto a operacionalização das várias
modalidades de transferências de recursos da União. Assim, todas as propostas apresentadas por meio
do referido sistema, vinculadas ao Programa nº 8100020220173, deveriam ter por obje�vo a execução
e/ou implementação do Famílias Fortes.

Após a análise dos recursos interpostos, essa Comissão de Seleção apresenta as seguintes
considerações.

 

APRECIAÇÃO DOS RECURSOS:

 

1 - Colônia do Piauí/PI - CNPJ  41.522.376/0001- 43

O município apresenta recurso em face da desclassificação em sede de análise preliminar
da proposta, por ele apresentada, de nº 021612/2022, por meio da Plataforma +Brasil. Alega em suas
razões de desclassificação que:

No que se refere ao item Letra "d" do item 9.5 do edital de Chamada Pública nº 03/2022, trata da
adequação da proposta aos obje�vos do Termo de Referência do Famílias Fortes, o Munícipio de
Colônia do Piauí (PI), apresentou no Termo de Referência Grau pleno de adequação e atendimento o
sa�sfatório do requisito. O Obje�vo Geral do Termo de Referência da proposta 021612/2022, está
adequado conforme Edital, versa: Criar uma relação posi�va entre os familiares par�cipantes do
Programa Família Fortes, além de condições favoráveis para o bom desenvolvimento dos filhos, e
afastá-los de condutas de risco. (3146315)

Por fim, pleiteia que a proposta seja declarada como classificada para fins do Edital nº
03/2022, sendo dado o devido seguimento ao certame (3146315).

Ocorre que a alegação constante no recurso não condiz com mo�vo de sua
desclassificação, uma vez que a Letra "d" do item 9.5 do edital de Chamada Pública nº 03/2022, prevê
que “a atribuição de nota “zero” em qualquer critério da tabela P2 implicará na eliminação da



12/09/2022 10:47 SEI/MDH - 3146479 - Relatório

https://sei.mdh.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3434799&infra_siste… 2/5

proposta, por falta de capacidade técnica e operacional”. Deste modo, como um dos critérios de
pontuação da Tabela P2 eram que fossem indicados no mínimo cinco agentes para serem capacitados
(indicar quantas pessoas farão o Curso para Facilitadores do Famílias Fortes), o documento constante na
aba "Projeto Básico/Termo de referência" da proposta 021612/2022, só há
previsão de três facilitadores. Assim, esta Comissão de Seleção a declarou desclassificada por considerar
que os requisitos propostos pelo edital não foram alcançados.

2 - Campo Largo do Piauí/PI- CNPJ 07.954.605/0001- 60

A en�dade apresenta recurso em face da desclassificação em sede de análise preliminar da
proposta, por ela apresentada, de nº 021588/2022, por meio da Plataforma +Brasil. Alega em suas razões
de desclassificação que:

No que se refere ao item Letra "d" do item 9.5 do edital de Chamada Pública nº 03/2022, trata da
adequação da proposta aos obje�vos do Termo de Referência do Famílias Fortes, o Munícipio de
Campo Largo do Piauí apresentou no Termo de Referência Grau pleno de adequação e atendimento
o sa�sfatório do requisito. O Obje�vo Geral do Termo de Referência da proposta 021588/2022, está
adequado conforme Edital, trata de implementar o Programa Famílias Fortes no Município de
Campo Largo – Piauí, visando o bem-estar dos membros da família a par�r do fortalecimento dos
vínculos familiares e do desenvolvimento de habilidades sociais. (3146393)

Por fim, pleiteia que a proposta seja declarada como classificada para fins do Edital nº
03/2022, sendo dado o devido seguimento ao certame.

Ocorre que a alegação constante no recurso não condiz com mo�vo de sua
desclassificação, uma vez que a Letra "d" do item 9.5 do edital de Chamada Pública nº 03/2022, prevê
que “a atribuição de nota “zero” em qualquer critério da tabela P2 implicará na eliminação da
proposta, por falta de capacidade técnica e operacional”. Deste modo, como um dos critérios de
pontuação da Tabela P2 eram que fossem indicados no mínimo cinco agentes para serem capacitados
(indicar quantas pessoas farão o Curso para Facilitadores do Famílias Fortes), o documento constante na
aba "Projeto Básico/Termo de referência" da proposta 021588/2022, só há
previsão de três facilitadores. Assim, esta Comissão de Seleção a declarou desclassificada por considerar
que os requisitos propostos pelo edital não foram alcançados.

3 - Bragança Paulista/SP - CNPJ 46.352.746/0001- 65

A en�dade apresenta recurso em face da desclassificação em sede de análise preliminar da
proposta, por ela apresentada, de nº 021557/2022, por meio da Plataforma +Brasil. Alega em suas razões
de desclassificação que:

Segue proposta para reavaliação da proposta 021557-2022 - Famílias Fortes do município de
Bragança Paulista. Solicito que seja feita reanalise do item 9.5 letra "d" segue novo plano de
trabalho com os novos dados e prazos de maneira que atenda o presente edital. (3155382).

Por fim, pleiteia que a proposta seja declarada como classificada para fins do Edital nº
03/2022, sendo dado o devido seguimento ao certame.

Nesta fase do edital não há previsão de avaliação de um "NOVO PLANO DE TRABALHO
COM OS NOVOS DADOS E PRAZOS", portanto o recurso deverá ser baseado na proposta e plano de
trabalho cadastrados e enviados para análise até dia 31.07.2022. Diante disso,  o recurso interposto
referente a proposta 021557/2022, não pode ser acolhido, mo�vo pelo qual essa proposta permanece
desclassificada. 

 

4 - Fortaleza/CE - CNPJ  07.625.000/0001-26

 A en�dade apresenta recurso em face da desclassificação em sede de análise preliminar
da proposta, por ela apresentada, de nº 020749/2022, por meio da Plataforma +Brasil. Alega em suas
razões de desclassificação que:

Seguem recurso administra�vo e o respec�vo Termo de Referência original - Proposta, do Município
de Fortaleza para análise da Comissão de Julgamento.

Referência: Nº processo 00135.203627/2022-17
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"O MUNICIPIO DE FORTALEZA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº
07954605/0001-60, vem com os melhores cumprimentos, na honrada presença dos(a) senhores(a)
Membros da Comissão de Julgamento relacionada ao Programa Famílias Fortes da Secretaria
Nacional da Família, apresentar recurso no afã de obter a condição de classificado no resultado
final.

A proposta apresentada pelo Município de Fortaleza foi julgada de modo a ser desclassificada e
segundo o relatório de avaliação das propostas o mo�vo da desclassificação foi em razão do que
determina a letra "d" do item 9.5 do Edital.

A letra "d" do item 9.5 do Edital assinala o seguinte:

d) a atribuição de nota "zero" em qualquer critério da tabela p2 implicará na eliminação da
proposta, por falta de capacidade técnica e operacional.

O critério da tabela p2 aplicado a proposta do Município de Fortaleza, que resultou na respec�va
desclassificação, foi o consubstanciado na letra B da tabela p2 em comento, abaixo transcrito:

B. Informações sobre número de ciclos a serem realizados. Cada ciclo consiste em 7 encontros
consecu�vos semanais do Famílias Fortes realizados para até 15 famílias. (A família deve ser
formada por 1 ou mais responsáveis e 1 ou 2 filhos entre 10 e 14 anos). 

• Até 9 ciclos = 0 pontos

• 10 ciclos = 1 ponto

• 11 ciclos = 1,5 ponto

• 12 ciclos = 2 pontos

• 13 ciclos = 2,5 pontos

• 14 ciclos = 3 pontos

• 15 ciclos = 3,5 pontos

• 16 ciclos = 4 pontos

• 17 ou mais ciclos = 5 pontos

Como podemos ver, se a proposta conter até 9 (nove) ciclo( será atribuída nota "zero", e em uma
interpretação sistemá�ca com a letra "d" do item 9.5, implicará na eliminação da proposta por falta
de capacidade técnica e operacional.

Sucede senhores(a), que a proposta que consta no portal de convênios do Governo Federal
(Plataforma +Brasil), no endereço www.plataformamaisbrasil.gov.br, como aquela que foi
apresentada e cadastrada pelo Município de Fortaleza, inexplicavelmente, por falha na plataforma,
contém apenas 7 páginas, contendo portanto, no Plano de Ação somente a previsão de 3 turnos (6
ciclos), mo�vo específico da desclassificação do Município de Fortaleza.

No entanto, senhores(a) membros da Comissão de Julgamento, a proposta original que foi
elaborada com muito trabalho e esmero pelos agentes públicos que par�ciparam dos trabalhos de
confecção dos respec�vos documentos, contém, da capa a úl�ma página, 13 (treze) fls. (segue em
anexo a proposta original)

Convém destacar, que na proposta original apresentada pelo Município de Fortaleza (em anexo),
contém a previsão no Plano de Ação de 5 turnos (10 Ciclos), o que garante a condição de
classificado ao Município de Fortaleza.

O município de Fortaleza desde 2013 proporciona com qualidade superla�va a prestação dos
serviços rela�vos ao programa Famílias Fortes a diversas famílias, o que resultou em urna relação
sólida e afetuosa entre os agentes que integram as en�dades que executam os serviços e as famílias
par�cipantes, evidenciando dessa forma, a capacidade técnica e operacional dos agentes públicos
que atuam no planejamento e execução do Programa Famílias Fortes no âmbito do Município de
Fortaleza.

Por essas razões o Município de Fortaleza, com súpero respeito, requer aos senhores e senhoras que
integram essa relevante Comissão de Julgamento, a análise da proposta original em anexo e,
portanto, que concedam a condição de classificado ao Município de Fortaleza." (3153488)

Por fim, pleiteia que a proposta seja declarada como classificada para fins do Edital nº
03/2022, sendo dado o devido seguimento ao certame.

Sobre o recurso correspondente a proposta nº 020749/2022, cabe destacar que nesta fase
do edital não há previsão de avaliação de um novo plano de trabalho com dados novos e que o recurso
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deverá ser baseado na proposta e plano de trabalho cadastrada e enviados para análise até dia
31.07.2022. Essa  Comissão de Seleção não pode avaliar o plano de trabalho anexado ao recurso, tendo
em vista que o recorrente não juntou qualquer documento comprobatório que jus�fique uma
instabilidade ou falha no sistema no momento de inserir o documento em comento.

No entanto, analisando a proposta apresentada até o dia 31 de julho de 2022, verificou-
se que, apesar da tabela do plano de ação detalhar apenas 6 ciclos, consta no objeto do convênio que
serão realizados 10 ciclos. Veja-se:

“O presente Termo de Convênio terá por objeto a concessão de apoio da administração
pública federal para a execução de 10 ciclo(s) de 7 Encontros em 10 equipamentos públicos para o
Projeto Famílias Fortes, com obje�vo de realizar ações de fortalecimento dos vínculos familiares, visando
a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos
financeiros, conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho e a metodologia própria.”

Assim, a Comissão de Seleção entendeu por rever o resultado e classificar a proposta em
apreço.

5 - Santo Ângelo/RS - CNPJ  14.347.319/0001-00

 A en�dade apresenta recurso em face da desclassificação em sede de análise preliminar
da proposta, por ela apresentada, de nº 021597/2022, por meio da Plataforma +Brasil. Alega em suas
razões de desclassificação que:

a) Na letra F do item 8.1 do edital consta que somente serão avaliadas as propostas que, além de
cadastradas, es�verem com status da proposta “enviada para análise” na Plataforma + Brasil. Neste
sen�do, esclarecemos que a Plataforma + Brasil não é de fácil entendimento e usabilidade e o edital
não é claro nas orientações quanto as etapas para o envio das propostas através da plataforma.
Sendo assim, requeremos a análise da proposta apresentada por este município, desconsiderando o
erro operacional no envio da mesma.

b) A implantação do Programa Família Fortes no município de Santo Ângelo se cons�tui como uma
oportunidade de incremento da Polí�ca Pública de Assistência Social, ofertada nos Centros de
Referência da Assistência Social, através da prevenção e atuação diante das situações de risco e do
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

c) Ademais, reforçamos que o município de Santo Ângelo, através da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e Cidadania, possui uma estrutura �sica e equipe profissional compa�vel
com o propósito e a metodologia do Programa Famílias Fortes.

Isto posto, segue em anexo a proposta para análise e avaliação da Comissão de Seleção.

Nesses termos, pede deferimento. (3152996)

Deste modo, pugna que a sua proposta seja analisada pela Comissão de Seleção e
consequentemente que ocorra posteriormente sua classificação.

1. No caso em apreço esta comissão julgadora iden�ficou a falta de cumprimento da letra "d"
do  item 8.1, a saber: "a) a en�dade deverá cadastrar a proposta no Portal de Convênios do Governo
Federal (Plataforma +Brasil), no endereço www.plataformamaisbrasil.gov.br, bem como anexar o Plano
de Trabalho (conforme modelo em Anexo I), e deverão ser cadastradas e enviadas para
análise,"  na  Plataforma +Brasil, até o prazo limite de envio das propostas pelos municípios constante da
Tabela 1", data essa prorrogada para o dia 31/07/2021, por meio da alteração do edital 03/2022, que
recebeu a devida publicidade. Considerando que o recurso sob análise não tem a capacidade de alterar
os mo�vos da desclassificação, qual seja, não envio da proposta, declaramos man�da a decisão proferida
pela Comissão em análise preliminar de desclassificar a proposta 021597/2022.

CONCLUSÃO:

2. Ante todo exposto nos tópicos acima, declaramos os recursos referentes às propostas
021612/2022, 021588/2022 021577/2022 e 021597/2022 negados, e acatado o recurso referente à
proposta 020749/2022, sendo gerado o Relatório de Resultado Defini�vo (3146503).

 

LUZIA PEREIRA DA SILVA
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Secretaria Nacional da Família - Membro da Comissão
 
 

JORGE LUÍS BARRETO PEREIRA
Secretaria Nacional da Família - Membro da Comissão

 
 

MARCELO COUTO DIAS
Secretaria Nacional da Família - Membro da Comissão

Brasília, 08 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Luzia Pereira da Silva, Analista em Ciência e
Tecnologia, em 08/09/2022, às 17:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º
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de 13 de novembro de 2020.
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