
 

 

 
TERMO DE INEXIGIBILIDADE 

 
 

O PRESIDENTE DA OSCIP FUNDAÇÃO MATUTU, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e: 

 

1. Considerando que o objeto do convênio nº 2101010400311, firmado entre o Instituto Estadual de 
Florestas - IEF e a OSCIP/Fundação Matutu para “Implantar o Núcleo de Apoio ao Consórcio de E-
codesenvolvimento Regional da Serra do Papagaio, dando suporte ao mesmo em sua fase inicial de 
planejamento e executando ações que garantam a gestão ambiental integrada e o fomento de ativi-
dades econômicas compatíveis com o ecodesenvolvimento, através da construção de estratégias pa-
ra formulação, implementação e monitoramento de políticas públicas adequadas à realidade local”;  

2. Considerando que a empresa Canela de Ema, junto à Fundação Matutu, foi a responsável pela arti-
culação das prefeituras consorciadas, a partir de 2010, para a organização e preparação dos proces-
sos para a sua constituição, em junho de 2011, durante evento realizado no município de Pouso Al-
to, com a presença do Governador Antonio Anastasia; 

3. Considerando que a empresa Canela de Ema Ltda. é conhecedora do público-alvo, dos processos 
necessários para implantação do Consórcio, da necessidade dos atores envolvidos e do objeto do 
convênio, sendo imprescindível para dar suporte à diretoria executiva da Fundação na execução do 
projeto;  

4. Considerando que o convênio exige quadro de pessoal para a sua efetivação no prazo de 12 meses, 
a partir da data de assinatura do convênio, consequentemente, requerendo pessoas com domínio 
especializado dos processos e procedimentos necessários a efetivação do mesmo; 

5. Considerando que a empresa Canela de Ema Ltda., realizou, também, Assessoria de Comunicação 
para a Fundação Matutu em vários projetos, desde o ano de 2004, apresentando domínio dos pro-
cessos e das ferramentas necessários e inerentes a atividades do projeto básico deste convênio; 

6. Considerando a experiência profissional e a formação acadêmica dos profissionais que compõe o 
quadro societário da CANELA DE EMA LTDA, ressaltada a competência técnica de Maria Dorotéa de 
Aguiar Barros Naddeo, especializada em Desenvolvimento de Cooperativas e Educação Ambiental, 
apresentando ainda em sua trajetória profissional as seguintes ações de interface direta com as ne-
cessidades do objeto: 

 Coordenação Geral de Micro, Pequena e Media Empresa Industrial e Artesanal e Diretora Substi-
tuta do Departamento de Micro, Pequenas e Médias Empresas do Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior – Departamento de Micro, Pequenas e Medias Empre-
sas; 

 Coordenação dos programas “Redes Associativas”, de “Artesanato” e de projetos setoriais inte-
grados. Elaboração do Termo de Referência do Programa Sebrae de Artesanato - Sebrae Nacio-
nal. Desenvolvimento de metodologias de capacitação de consultores externos e técnicos das 
microrregiões para fomento do setor artesanal e implantação de organizações associativas. Arti-
culação de parcerias governamentais e não governamentais. Definição de estratégias para am-



 

 

pliação de oportunidades de acesso ao mercado para os artesãos de Minas Gerais - SEBRA-
E/MG; 

 Superintendente de Estudos e Planejamento da Prefeitura Municipal de Contagem/MG – Se-
cretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico-Social. 

 

7. Considerando que os valores apresentados em sua proposta são condizentes como valor de merca-
do. 

 

8. Considerando que os prefeitos consorciados solicitaram à Fundação o gerenciamento dos processos 
de implantação do CER – Serra do Papagaio pela profissional Maria Dorotéa, apoiando a sua Direto-
ria Executiva e Presidência. 

 

RESOLVE: 

 
I. Declarar a inexigibilidade do procedimento licitatório, fundamentada no artigo 25, inciso II da 

Lei 8666/93, cumulado com o art. 13, inciso IV, da mesma lei, o decreto estadual nº 
43.605/2004, procedimentos análogos facultados pela legislação vigente e em consonância com 
a indicação do Conselho Curador, para contratação de serviços de gerenciamento do projeto e 
execução das atividades do convênio nº 2101010400311, firmado com o IEF/SEMAD e a OSCIP 
FUNDAÇÃO MATUTU para: i) dar suporte à Diretoria Executiva do CER - Serra do Papagaio no 
planejamento e gestão das atividades do Consórcio; ii) apoiar técnica e administrativamente a 
Diretoria Executiva da Fundação Matutu na coordenação dos processos de implantação de sis-
tema de planejamento e gestão (fase 1.3 do item V do Plano de Trabalho – Cronograma de Exe-
cução Físico-financeiro); iii) atividades previstas nas metas 1 (fases 1.1, 1.2, 1.3 ) e 4 (fases 4.1, 
4.2 e 4.4) do item V do Plano de Trabalho – Cronograma de Execução Físico-financeiro, confor-
me projeto da Fundação Matutu (OSCIP) – Anexo I do convênio; e iv) acompanhar e monitorar a 
execução das atividades previstas nas metas 2, 3 e das fases 1.4 e 4.3  do Plano de Trabalho, 
conforme Anexo I do referido convênio. 
 

II. Reconhecer a competência, eficácia e especialidade, autorizando a contratação direta da pessoa 
jurídica de direito privado CANELA DE EMA LTDA, CNPJ nº 01.413.097/0001-27, para realização 
dos serviços especificados no item anterior, no valor global de R$178.000,00 (cento e setenta e 
oito mil reais), durante o prazo de vigência do convênio, incluindo a prorrogação de prazo, caso 
ocorra. 
 

III. Este ato entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá-
rio. 

Aiuruoca, 28 de dezembro de 2011. 
 
 
 

Guilherme de Melo França 
Presidente 


