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I. CONHECIMENTO DO RECURSO

1. Trata-se de recurso administra vo interposto pelo Ins tuto de Inteligência
Socioambiental Estratégica da Amazônia – PIATAM contra o resultado preliminar da primeira fase do
processo sele vo ins tuído pelo Edital de Chamamento Público nº 02/2018. A recorrente pede a
inabilitação da en dade Aliança para a Bioeconomia da Amazônia – ABio, classificada em primeiro
lugar no resultado preliminar.

2. O recurso foi interposto tempes vamente e dirigido à Comissão de Avaliação, pelo que
deve ser conhecido.

3. Em suma, a recorrente alega que, durante a primeira fase do certame, a proposta
escrita da ABio não se fez acompanhada: (i) do seu estatuto social, da ata de fundação da en dade e
da relação de associados, devidamente registrado no cartório competente; e (ii) das cer dões de
consulta ao Cadastro de En dades Privadas Sem Fins Lucra vos Impedidas – CEPIM, ao Sistema de
Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, ao Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal – SIAFI, ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF, ao Cadastro Informa vo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN e ao
Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC.

4. A recorrente chama atenção, ainda, para duas circunstâncias. A um, para o fato de que
a ABio não teria comprovado sua natureza de en dade privada sem fins lucra vos. A dois, para o fato
de que o espelho do CNPJ anexado pela ABio informa que a sua abertura ocorreu no dia 16 de outubro
de 2018, isto é, a oito dias do prazo final para inscrição no edital.

5. Por tais mo vos, a recorrente alega que a concorrente Abio não cumpriu os itens 4.1,
4.3 e 4.4 do edital e, com base nisso, pede sua inabilitação.   

II. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

6. Antes de adentrar nas razões invocadas pela recorrente, é de todo conveniente trazer
breve contextualização em torno do processo de seleção em exame.

7. O Edital foi divulgado pela União, por intermédio do Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços – MDIC, com fundamento na Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, e no Decreto nº
9.190, de 1º de novembro de 2017, visando à seleção de pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucra vos, interessada em se qualificar como Organização Social e celebrar contrato de gestão que
tenha por objeto o gerenciamento do Centro de Biotecnologia da Amazônia – CBA.

8. O processo de seleção abrange duas fases, subdivididas em onze etapas (conferir o
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item 6.1 do edital).

9. A primeira fase compreende, de mais relevante, o julgamento pela Comissão de
Avaliação das propostas – escrita e oral – apresentadas pelas en dades privadas concorrentes e,
ainda, a verificação dos documentos que devem ser entregues juntamente com a proposta escrita
(conferir os itens 6.2 a 6.7 do edital).

10. Os documentos que devem acompanhar a proposta escrita são aqueles indicados nos
itens 6.3.7 e 7.1.b do edital, que por sua vez remetem para o “item 4 – Dos requisitos de habilitação
para par cipar do chamamento público”. O item 7.1.b diz, textualmente, que as propostas escritas
conterão as declarações, cer dões e demais documentos solicitados nos itens 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e
4.6 deste Edital. O item 4.1 não está contemplado. 

11. Importante frisar, desde logo, que tais documentos não se confundem com a
documentação que deve ser apresentada durante a segunda fase do certame com vistas à
comprovação dos requisitos de qualificação como Organização Social de que tratam os arts. 2º, 3º e
4º da Lei nº 9.637/1998. Voltaremos a este assunto posteriormente.

12. Divulgado o resultado preliminar, tem-se o prazo para interposição de recurso, o
julgamento de eventual recurso (etapa em que se enquadra o presente expediente) e, em seguida, a
publicação do resultado final da primeira fase.

13. Em seguida dá-se início à segunda fase do certame, apenas com par cipação da
entidade privada vencedora da primeira fase, que tem o objetivo de verificar se tal entidade cumpre os
requisitos de qualificação como Organização Social exigidos pelos arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº
9.637/1998 (conferir os itens 6.8 a 6.14 do edital).

14. Dentre tais requisitos de qualificação, destaca-se a comprovação do registro do ato
cons tu vo da en dade privada, dispondo, entre outros elementos, sobre a “finalidade não-lucra va,
com a obrigatoriedade de inves mento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das
próprias a vidades” (art. 2º, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 9.637/1998). Essa observação é importante
para resolução do presente recurso, por isso voltaremos a este ponto posteriormente.

15. Caso a en dade privada mais bem classificada na primeira fase não atenda aos
requisitos de qualificação, ela será desclassificada e a en dade imediatamente mais bem classificada
será convocada com a mesma finalidade, obedecida a ordem de classificação (item 6.9.2 do edital).

16. Concluídas as duas fases, a en dade privada vencedora do certame será qualificada
como Organização Social e, em seguida, convocada para assinar o contrato de gestão com o Poder
Público.

III. RESULTADO PRELIMINAR DO CERTAME

17. No caso em tela, três en dades privadas apresentaram propostas e, após análise da
Comissão de Avaliação, chegou-se ao seguinte resultado preliminar da primeira fase do certame, o
qual fora divulgado no Diário Oficial da União no dia 26 de novembro de 2018:

1º Lugar: Aliança para a Bioeconomia da Amazônia - ABio;

2º Lugar: Instituto de Inteligência Socioambiental Estratégica da Amazônia – PIATAM; e

Desclassificada: Ins tuto de Inovação, Pesquisa, Desenvolvimento Cien fico e Tecnológico do
Amazonas - IPDEC.

18. Quanto ao nível de aderência das propostas aos critérios estabelecidos no edital, a
en dade ABio apresentou 107,8 pontos, sendo classificada em 1º lugar; a en dade PIATAM
apresentou 100,2 pontos, sendo classificada em 2º lugar; e a en dade IPDEC apresentou 45,5 pontos,
sendo desclassificada por não ter a ngido a pontuação mínima de 60 pontos exigida no item 8.7. do
edital.

19. A Comissão de Avaliação entendeu que as três en dades inscritas atenderam os
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requisitos de habilitação exigidos no item 4 do edital. Segue o inteiro teor do item 4:

4.  DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CHAMAMENTO PÚBLICO

4.1. Poderão par cipar deste Edital de Chamamento Público as en dades de direito privado,
sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas à pesquisa científica, ao desenvolvimento
tecnológico e à inovação, considerando o aproveitamento da biodiversidade amazônica.

4.2. A en dade deverá apresentar declaração, conforme modelo constante no Anexo I, de que
está ciente e concorda com as disposições previstas neste Edital, que se responsabil iza pela
veracidade e legi midade das informações e documentos apresentados durante o processo de
seleção, bem como que atenderá, se vencedora do certame, o compromisso de apresentar os
documentos exigidos para a qualificação como organização social, em conformidade com os
arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 9.637, de 1998. A declaração deverá ser acompanhada da Ata da
Assembleia que aprovou a emissão da declaração.

4.3. Ficará impedida de se habil itar ao chamamento público e de celebrar o contrato de gestão
com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços – MDIC a entidade que:

a) tenha sido desqualificada como organização social, por descumprimento das disposições
con das em contrato de gestão, nos termos do art. 16 da Lei nº 9.637, de 1998, em decisão
irrecorrível, pelo período que durar a penalidade;

b) esteja omissa no dever de prestar contas de qualquer po de parceria anteriormente
celebrada com a administração pública de qualquer ente federativo;

c) tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com as sanções de suspensão de
par cipação em licitação e impedimento de contratar com o Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços - MDIC ou de declaração de inidoneidade para l icitar ou contratar com a
administração pública federal;

d) tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com as sanções de suspensão
temporária da par cipação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou
contrato com órgãos e en dades da administração pública federal, ou de declaração de
inidoneidade para par cipar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com
órgãos ou en dades de todas as esferas de governo (art. 73, incisos II e III, da Lei nº 13.019, de
31 de julho de 2014, c/c art. 71, incisos II e III, do Decreto nº 8.726, de 27 de abril  de 2016);

e) tenha do contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho
de Contas de qualquer ente federativo, em decisão irrecorrível, nos últimos oito anos; e

f) não possua comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e junto ao Fundo de Garan a
do Tempo de Serviço - FGTS, por meio de Cer dão Nega va de Débitos Rela vos a Créditos
Tributários Federais e à Dívida A va da União; Cer ficado de Regularidade do FGTS; e Cer dão
Nega va de Débitos Trabalhistas. Além da cer dão nega va, também será válida a
apresentação de certidão positiva com efeitos de negativa.

4.4. O representante legal da en dade privada candidata deverá apresentar declaração com
informação de que a en dade não incorre em quaisquer das vedações previstas no item 4.3,
‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’ e ‘e’,  conforme modelo do Anexo II deste Edital, sem prejuízo do Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços, no momento da verificação do cumprimento dos
requisitos, verificar se há informação sobre ocorrência de situação impedi va por meio de
consulta ao Cadastro de En dades Privadas Sem Fins Lucra vos Impedidas – CEPIM, ao
Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, ao Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, ao Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores – SICAF, ao Cadastro Informa vo dos Créditos não Quitados do Setor Público
Federal – CADIN, ao Serviço Auxil iar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC e
a outros sistemas eletrônicos mantidos pela administração pública.

4.5. Nos termos dos arts. 2º e 3º do Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017, caso as cer dões
referidas no item 4.3, ‘f ’, constem em base de dados oficial da administração pública federal, a
entrega de tais cer dões será uma faculdade a critério da en dade privada candidata,
cabendo à Comissão de Avaliação obtê-las diretamente do órgão ou en dade responsável pela
base de dados. Quando não for possível a obtenção das cer dões diretamente do órgão ou da
en dade responsável pela base de dados oficial, a comprovação necessária poderá ser feita
por meio de declaração escrita e assinada pelo representante da en dade privada candidata,
que, na hipótese de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administra vas, civis e penais
aplicáveis.

4.6. O representante legal da en dade deverá apresentar declaração de combate ao trabalho
infantil , conforme modelo disposto no Anexo III.
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20. A leitura atenta dos itens ‘4’, ‘6.3.7’ e ‘7.1.b’ do edital revela que as en dades inscritas
deviam apresentar, juntamente com a proposta escrita, os seguintes documentos:

a) “Declaração de Ciência e de Compromisso” conforme modelo no Anexo I do Edital,
acompanhada da ata da assembleia que aprovou a emissão da declaração. Nesse
documento deve constar o compromisso de que a en dade atenderá plenamente, por
ocasião de sua eventual qualificação como Organização Social, ao estabelecido nos
arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 9.637/1998;

b) “Declaração do Item 4.4 do Edital” conforme modelo no Anexo II do Edital, por
meio da qual a en dade declara que não incorre em quaisquer das vedações
previstas no item 4.3, ‘a’ até ‘e’, do edital;

c) “Declaração de Combate ao Trabalho Infan l” conforme modelo no Anexo III do
Edital; e

d) Cer dão Nega va de Débitos Rela vos a Créditos Tributários Federais e à Dívida
A va da União, Cer ficado de Regularidade do FGTS e Cer dão Nega va de Débitos
Trabalhistas, desde que observado o disposto nos arts. 2º e 3º do Decreto nº 9.094,
de 17 de julho de 2017, que tratam da obtenção diretamente pelos agentes públicos
de cer dões que constem em base de dados oficial da administração pública
federal.  

21. Todos os documentos/declarações cabíveis foram apresentados pela ABio e pelas
outras duas en dades par cipantes, razão pela qual não caberia inabilitá-las. Frise-se que a IPDEC foi
desclassificada não por esse mo vo, mas sim porque, como visto, não a ngiu a pontuação mínima
necessária em sua proposta.

22. Diversamente do que sustenta a recorrente, o edital não exige que as en dades
par cipantes comprovem documentalmente, durante a primeira fase do certame, a sua natureza de
en dade privada sem finalidade lucra va. O edital também não exige que as en dades par cipantes
apresentem as cer dões referidas no item 4.4 (CEPIM, SICONV, SIAFI, SICAF, CADIN e CAUC). Vejamos
cada ponto separadamente.

IV. APRESENTAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL E COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE NÃO LUCRATIVA

23. A finalidade não lucra va da en dade, comprovada por meio do registro do seu ato
constitutivo (estatuto social), não é uma exigência de habilitação prevista no item 4 do edital, mas sim
um dos requisitos de qualificação da entidade como Organização Social, nos termos do art. 2º, inciso I,
alínea “b”, da Lei nº 9.637/1998.    

24. O envio dos documentos para verificação do cumprimento dos requisitos de
qualificação como Organização Social situa-se na segunda fase do certame, mais especificamente
constitui a etapa 7 do processo de seleção.

25. No item 6.9 do edital está dito, expressamente, que a etapa 7 consiste no exame
formal, a ser realizado pela Comissão de Avaliação, dos atos cons tu vos da en dade privada mais
bem classificada na primeira fase do certame, conforme as exigências dos arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº
9.637, de 1998, expressas no “item 9 do Edital – Requisitos para qualificação como organização
social”. A seu turno, o item 9.2, “b”, do Edital dispõe que é requisito de qualificação a comprovação do
registro de seu ato constitutivo dispondo sobre finalidade não lucrativa.         

26. Destarte, embora a finalidade não lucra va seja uma condição de par cipação no
chamamento público, o Edital dispôs que essa condição, por se tratar de um requisito de qualificação
como Organização Social, somente precisaria ser comprovada documentalmente na segunda fase do
certame, a qual não teve ainda início. Sendo assim, a ABio não poderia ser inabilitada por esse motivo.

27. Importante destacar que o §1º do art. 4º do Decreto nº 9.190/2017 permite que a
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en dade privada entregue de forma provisória, no ato da inscrição, uma mera declaração que
contenha o compromisso de apresentar os documentos exigidos para a qualificação como Organização
Social, acompanhada da Ata da Assembleia que aprovou a emissão da declaração, nos termos
estabelecidos nos arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 9.637/1998. A en dade privada que optar por tal
procedimento entregará os documentos probatórios no prazo de quarenta e cinco dias, contado da
publicação da decisão final de seleção.  

28. E isso foi precisamente feito pela ABio, na medida em que apresentou “Declaração de
Ciência e de Compromisso” conforme modelo no Anexo I do Edital, acompanhada da ata da
assembleia que aprovou a emissão da declaração. Nesse documento consta o compromisso de que a
en dade atenderá plenamente, por ocasião de sua eventual qualificação como Organização Social, ao
estabelecido nos arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 9.637/1998.

29. Em suma: o edital, com fundamento nos §§ 1º e 2º do art. 4º do Decreto nº 9.190/2017,
autoriza que os documentos probatórios exigidos para a qualificação da en dade como Organização
Social somente sejam entregues após a publicação da decisão final de seleção, pela en dade
vencedora da etapa de avaliação das propostas, durante a segunda fase do certame.

30. Se acatarmos o argumento da recorrente de que os requisitos de qualificação previstos
nos arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 9.637/1998 devem ser comprovados durante a primeira fase do certame
por todas as en dades inscritas, chegaremos à surpreendente – porém inarredável – conclusão de que
também a PIATAM deveria ser inabilitada.

31. Afinal, para fins de qualificação como Organização Social, não basta apresentar o
estatuto social ou ter finalidade não lucra va. É preciso que o estatuto social disponha sobre todos os
aspectos listados nas alíneas do inciso I do art. 2º da Lei nº 9.637/1998, incluindo “previsão expressa
de a en dade ter, como órgãos de deliberação superior e de direção, um conselho de administração e
uma diretoria definidos nos termos do estatuto, asseguradas àquele composição e atribuições
normativas e de controle básicas previstas nesta Lei”.          

32. É que o estatuto social da PIATAM não traz como órgão de deliberação superior um
Conselho de Administração com a composição e as atribuições definidas pelos arts. 3º e 4º da Lei nº
9.637/1998. O mesmo se pode dizer da diretoria. Com efeito, o Ar go 18 de seu estatuto social traz a
assembleia geral – e não o Conselho de Administração – como órgão máximo da PIATAM. E o faz
porque o Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, arts. 53 e seguintes) assim determina.

33. Como se vê, as associações civis cons tuídas na forma do Código Civil possuem órgãos
internos que, em alguma medida, conflitam com os órgãos internos exigidos pela Lei nº 9.637/1998
para fins de qualificação dessas mesmas associações como Organização Social.

34. Em razão desse conflito e pelo fato de que não seria razoável exigir que todas as
en dades par cipantes do certame fizessem todas as alterações estatutárias exigidas pelos arts. 2º a
4º da Lei nº 9.637/1998 para fins de mera par cipação no chamamento público, o §1º do art. 4º do
Decreto nº 9.190/2017 admite que os documentos exigidos para qualificação como Organização Social
somente sejam entregues depois da decisão final da seleção, apenas pela en dade vencedora do
certame.

35. É justamente por isto que o Decreto nº 9.469/2018 incluiu os §§ 1º e 2º do art. 4º do
Decreto nº 9.190/2017: para permi r a ampla compe ção no chamamento público, para permi r que
en dades privadas par cipem do chamamento sem que tenham, desde o ato de inscrição, que
comprovar o atendimento de todos os requisitos de qualificação previstos nos arts. 2º a 4º da Lei nº
9.637/1998.    

36. Ante o exposto, não procede a alegação da recorrente de que a ABio deveria ter
apresentado o estatuto social e comprovado documentalmente sua condição de finalidade não
lucra va já durante a primeira fase do certame, juntamente com a proposta escrita. Esses requisitos
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devem ser demonstrados durante a segunda fase do certame, por ocasião do processo de qualificação
da entidade vencedora como Organização Social.

37. Não bastasse tudo isso, há que se considerar outros dois fatores. Em primeiro, desde o
início restou constatado, por meio de consulta ao CNPJ da en dade, que a ABio nha natureza de
“associação”, o que, de acordo com o art. 53 do Código Civil, cons tui “união de pessoas que se
organizem para fins não econômicos”.

38. Em segundo lugar, em razão de toda essa celeuma, a ABio findou apresentando ao
Ministério cópia de seu estatuto social, registrado em cartório no dia 16 de outubro de 2018, no qual
fica comprovada sua constituição como pessoa jurídica de direito privado, na forma de associação civil
de fins não lucra vos. Assim, sua condição de en dade privada sem fins lucra vos resta sobejamente
demonstrada, de modo que sua inabilitação por esse mo vo não só seria contrária ao quanto
estabelecido no §1º do art. 4º do Decreto nº 9.190/2017 e no próprio edital, como também prestigiaria
apego a excessivos formalismos em detrimento da finalidade precípua do processo de seleção, qual
seja a escolha da entidade mais bem classificada que cumpre os requisitos legais.

V. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONSULTAS A CADASTROS DE NATUREZA PÚBLICA

39. A recorrente também alega que a proposta da ABio não se fez acompanhada das
cer dões de consulta ao Cadastro de En dades Privadas Sem Fins Lucra vos Impedidas – CEPIM, ao
Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, ao Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, ao Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF, ao Cadastro Informa vo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal –
CADIN e ao Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC.

40. A consulta a tais cadastros serve, basicamente, para averiguar se determinado
par cular está impedido de celebrar contrato ou parceria com o Governo Federal, quer em razão de
punições administra vas sofridas anteriormente, quer por não ter prestado contas de recursos
públicos recebidos no passado.

41. Acontece que o edital não exige que as en dades par cipantes apresentem consulta a
tais cadastros. O item 4.4 do edital determina, isto sim, que as en dades deverão apresentar
declaração com informação de que não incorrem em quaisquer das vedações previstas no item 4.3, ‘a’,
‘b’, ‘c’, ‘d’ e ‘e’, sem prejuízo do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, no momento da
verificação do cumprimento dos requisitos, verificar se há informação sobre ocorrência de situação
impeditiva por meio de consulta aos aludidos cadastros.    

42. Ou seja, cabe ao MDIC – e não à en dade privada par cipante – eventualmente
consultar tais cadastros caso exista algum indica vo, dúvida ou denúncia de que as en dades
participantes estão impedidas de celebrar contrato de gestão com o Governo Federal.

43. No caso da ABio, não há qualquer indica vo de que ela esteja impedida de celebrar o
contrato de gestão, mesmo porque, como a própria recorrente atesta, aquela en dade foi cons tuída
muito recentemente e, até onde se tem no cia, não possui histórico de outras parcerias celebradas
entre a ABio e o Poder Público. A recorrente sequer acusa a ABio de incorrer em quaisquer vedações
previstas no item 4.3.

44. Importante frisar, ainda, que o Ministério poderá realizar a consulta a tais cadastros até
o momento da assinatura do contrato de gestão. Caso essa consulta indique que a entidade vencedora
do certame se encontra impedida de celebrar a parceria com o Governo Federal, o contrato de gestão
não será assinado e a en dade imediatamente mais bem classificada poderá ser convocada,
obedecida a ordem de classificação.

45. A propósito, insta lembrar que o art. 2º do Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017,
determina que os órgãos e as en dades do Poder Execu vo federal que necessitarem de documentos
comprobatórios da regularidade da situação de usuários dos serviços públicos, de atestados, de
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cer dões ou de outros documentos comprobatórios que constem em base de dados oficial da
administração pública federal deverão obtê-los diretamente do órgão ou da en dade responsável pela
base de dados, e não poderão exigi-los dos usuários dos serviços públicos. Quando não for possível a
obtenção dos documentos diretamente do órgão ou da en dade responsável pela base de dados
oficial, a comprovação necessária poderá ser feita por meio de declaração escrita e assinada pelo
usuário dos serviços públicos, que, na hipótese de declaração falsa, ficará sujeito às sanções
administrativas, civis e penais aplicáveis (art. 3º, parágrafo único).

46. Desse modo, o edital em tela e a própria Comissão de Avaliação seguiram a diretriz de
simplificação e desburocra zação ins tuída pelo Decreto nº 9.094/2017, desobrigando as en dades
privadas par cipantes de apresentar os atestados, cer dões ou outros documentos comprobatórios
constantes em base de dados oficial da administração pública federal. A argumentação da recorrente
vai em sen do oposto ao aludido Decreto e, portanto, seu acolhimento implicaria elogio à cultura da
burocratização.  

47. Destarte, não procede a alegação da recorrente de que a ABio deve ser inabilitada por
não ter apresentado consulta aos cadastros acima referenciados.

VI. CONSTITUIÇÃO RECENTE DA ABIO

48. Embora não u lize esse argumento para sustentar a inabilitação de sua concorrente, a
PIATAM em dado momento de sua peça recursal “estranha” o fato de que o espelho do CNPJ anexado
pela ABio informa que a sua abertura ocorreu no dia 16 de outubro de 2018, isto é, a oito dias do prazo
final para inscrição no edital.

49. Ocorre que a legislação regente (Lei nº 9.637/1998 e Decreto nº 9.190/2017) não exige
tempo mínimo de registro para que determinada en dade privada par cipe do chamamento público
visando à qualificação como Organização Social e à celebração do contrato de gestão.

50. Diversamente de algumas legislações que exigem tempo mínimo de existência de um,
dois ou três anos, com cadastro a vo, para que par culares firmem parcerias com o Poder Público, a
legislação específica que rege o modelo das Organizações Sociais não formula semelhante exigência,
de sorte que sua imposição por edital poderia até mesmo ser ques onada judicialmente, por se tratar
de uma restrição à participação sem amparo legal.

51. Por tais razões, o edital não estabeleceu tempo mínimo de existência para par cipação
das en dades no certame. Não obstante, os critérios de julgamento das propostas levam em conta,
entre outros fatores, a experiência e a qualificação dos indivíduos (pessoas sicas) que compõem as
equipes das entidades concorrentes.

VII. CONCLUSÃO

52. Diante de todo o exposto, somos pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do recurso
interposto pela PIATAM, com consequente manutenção da decisão recorrida.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO CUNHA DE SOUSA, Diretor(a), em
06/12/2018, às 17:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO DE AZEVEDO CALDERON, Usuário
Externo, em 06/12/2018, às 17:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Maria Sueli Soares Felipe, Usuário Externo, em
07/12/2018, às 07:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Paulo Luis de Andrade Coutinho, Usuário Externo,
em 07/12/2018, às 19:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Rafael de Sá Marques, Usuário Externo, em
09/12/2018, às 15:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por THIAGO FALDA LEITE, Usuário Externo, em
09/12/2018, às 21:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mdic.gov.br/validador,
informando o código verificador 0467936 e o código CRC 34CA7848.
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