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CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE FUNDAÇÃO DE APOIO

Recorrente: Fundação CEFETMINAS
Recorrida: INSTITUTO FEDERAL BAIANO – IFBAIANO

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano localizado na Rua do Rouxinol, 115, Imbuí -
Salvador/BA, realizou, no dia 14/09/2020 a Sessão Publica para seleção de Fundação de Apoio de acordo
com normas e condições, dispostas no Edital Nº 93, de 20 de julho de 2020.

1. DAS PRELIMINARES

Trata-se  de  Recurso  administrativo  interposto,  pela  FUNDAÇÃO  DE  APOIO  À  EDUCAÇÃO  E
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS – FUNDAÇÃO CEFETMINAS – inscrita no CNPJ sob
o nº 00.278.912/0001-20,  com sede na Rua Alpes, nº 467, Bairro Nova Suíça, Cep.: 30.421-145, Belo
Horizonte/MG, contra o resultado preliminar, publicado pela Comissão Especial para seleção de Fundação
de Apoio.

2. DA TEMPESTIVIDADE

O Recurso apresentado foi recebido, uma vez que estão presentes os requisitos de admissibilidade e
tempestividade previstos no Edital  e cronograma. Dessa forma,  a Comissão Especial  para seleção de
Fundação de Apoio, decide pelo CONHECIMENTO do RECURSO ora interposto.

3. DO RECURSO

Transcritas integralmente na forma abaixo:











4. DA ANÁLISE AO RECURSO INTERPOSTO

1. Considerando o pedido requerido no item II, que trata sobre o prazo de recebimento da proposta, cabe
salientar que a proposta enviada pela fundação pleiteante FUNCERN foi recepcionada na Reitoria do IF
Baiano no dia 28/08/2020, conforme segue imagem; e, ainda, podendo ser comprovado através  do código
de  rastreamento  dos  correios  em  anexo.  Esclarecemos  que  a  assinatura  da  documentação  no  dia
14/09/2020, foi realizada posteriormente a abertura das propostas, o que pode ser observado na gravação
de  sessão  pública  disponível  na  página  institucional:  https://concurso.ifbaiano.edu.br/portal/fundacao-
apoio-julho-2020/



Esclarecidos os fatos, a Comissão Especial decidiu pelo NÃO ACOLHIMENTO do pedido requerido no item II,
do Recurso Administrativo. Seguindo como HABILITADA para participação do certame a fundação pleiteante
FUNCERN.

2. De acordo com o pedido requerido no item III.1 do Recurso Administrativo, a Comissão Especial decidiu
pelo seu ACOLHIMENTO, considerando a documentação acostada à proposta. A pontuação alcançada pela
FUNCERN referente ao critério 1.1 do Edital corresponde a 12 pontos.

3. De acordo com o pedido requerido no item III.2 do Recurso Administrativo, a Comissão Especial decidiu
pelo seu ACOLHIMENTO, considerando a documentação acostada à proposta. A pontuação alcançada pela
FUNCERN, referente ao item 3.3, do quadro de Critérios de seleção, do referido Edital, corresponde a  8
pontos.

4. De acordo com o pedido requerido no item III.2 do Recurso Administrativo, a Comissão Especial decidiu
pelo seu ACOLHIMENTO EM PARTE, considerando a documentação acostada à proposta e aos documentos
encaminhados em caráter diligencial,  conforme previsto no 11.8.2,  do Edital  Nº 93/2020.  A pontuação
alcançada pela FUNCERN, referente ao item 3.4,  do quadro de Critérios  de seleção, do referido Edital,
corresponde a 6 pontos.

5. Considerando o pedido requerido no  item IV, referente à publicação do detalhamento da pontuação,
informamos que a Comissão Especial decidiu pelo seu ACOLHIMENTO,  esclarecendo que, o mesmo será
publicado  conjuntamente  com  o  Resultado  Final  na  página  institucional:
https://concurso.ifbaiano.edu.br/portal/fundacao-apoio-julho-2020/ 

5. DA CONCLUSÃO

Em face ao acima exposto, a Comissão Especial,  decide pelo acolhimento em parte do recurso,
concluindo pelo DEFERIMENTO EM PARTE, do recurso impetrado, cujos argumentos suscitam viabilidade
de reconsideração desta.

Salvador, 1º de outubro de 2020

Comissão Organizadora
Edital de Chamamento Público para seleção de Fundações de Apoio

Portaria 758/2020, de 22 de julho de 2020
IF Baiano
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