ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Secretaria Municipal de Assistência Social
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Lei nº 1049 de 18 de Agosto de 2006

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE INSTITUIÇÃO SOCIAL PARA PARCERIAS
COM A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL N° 001/2018.
PROCESSO N° 026/2018
DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS/PLANO DE TRABALHO: 25/06/2018
HORÁRIO DE INÍCIO DE ABERTURA DO 1° ENVELOPE: 09h30min.
LOCAL: Departamento de Licitações – Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, sito na Rua Padre Anchieta, n.º 234,
Centro, Casimiro de Abreu-RJ.
Valor Total Estimado: R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais).
O Município de Casimiro de Abreu, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, no uso de suas
atribuições, torna público e de conhecimento dos interessados, que mediante o presente Chamamento, receberá
documentação de instituições e/ou suas mantenedoras de instituições sociais privadas que sejam comunitárias e
filantrópicas, sem fins lucrativos, regularmente constituídas, que tenham interesse em firmar parceria com esta
Administração Municipal, para atendimento de 200 crianças e adolescentes, com idade entre 8 (oito) e 18 (dezoito). O
presente chamamento público será regido pela Constituição da República, em especial nos artigos 203 e 204, Lei Federal
n° 13.019/2014, e demais disposições regulamentares aplicáveis à espécie, mediante as condições a seguir estabelecidas
neste Edital.
1. DO OBJETO
1.1. A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de propostas para a celebração de parceria com
Organizações Civis, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio da formalização de parceria,
com a finalidade de atender o interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à
organização da sociedade civil (OSC), conforme condições estabelecidas neste Edital. Sendo, 200 vagas para atendimento
de oficinas de teatro, circo, música e dança, direcionada às crianças e jovens com idades entre 08 e 18 anos, moradores de
Casimiro de Abreu, principalmente as de áreas de menor IDH;
1.2. A parceria a ser firmada estabelecerá obrigações recíprocas para a execução do atendimento às crianças e
adolescentes, em consonância com as diretrizes estabelecida na LOAS Lei Orgânica de Assistência Social n° 8742/1993 e
demais disposições regulamentares aplicáveis;
1.3. Será selecionada mais de uma proposta até o limite de vagas disponíveis, observada a ordem de classificação e a
disponibilidade orçamentária para a celebração da Parceria.
2. DAS CONDIÇÕES e REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO:
2.1 Poderão participar deste Edital as organizações da sociedade civil (OSCs) assim consideradas aquelas definidas pelo
art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, da Lei nº 13.019, de 2014 (com redação dada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro
de 2015):

a) entidade privada sem fins lucrativos (associação ou fundação) que não distribua entre os seus sócios ou associados,
conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos
ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o
exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata
ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva;
b) as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999; as integradas por pessoas em
situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de
geração de trabalho e renda; e as capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho
social;
c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social distintas
das destinadas a fins exclusivamente religiosos;
d) para participar deste Edital, a Organização da Sociedade Civil (OSC) deverá declarar, conforme modelo constante no
Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância, que está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital e
seus anexos, bem como que se responsabiliza pela veracidade e legitimidade das informações e documentos
apresentados durante o processo de seleção.
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2.2 Para a celebração da Parceria, a OSC deverá atender aos seguintes requisitos:
a) ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social,
bem como compatíveis com o objeto do instrumento a ser pactuado (art. 33, caput, inciso I, e art. 35, caput, inciso III, da Lei
nº 13.019, de 2014). Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33,
§§ 2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014);
b) ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente que, em caso de dissolução da entidade, o
respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei nº
13.019, de 2014, e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta (art. 33, caput, inciso III, Lei nº
13.019, de 2014) Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33, §§
2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014);
c) ser regida por normas de organização interna que prevejam, expressamente, escrituração de acordo com os princípios
fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade (art. 33, caput, inciso IV, Lei nº 13.019, de
2014);
d) possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho, no mínimo 1 (um) ano de existência, com cadastro ativo,
comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (art. 33, caput, inciso V, alínea “a”, da Lei nº 13.019, de 2014);
e) possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante, pelo prazo
mínimo de 1 (um) ano, a ser comprovada no momento da apresentação do plano de trabalho (art. 33, caput, inciso V,
alínea “b”, da Lei nº 13.019, de 2014);
f) possuir instalações, condições materiais e capacidade técnica para o desenvolvimento do objeto da parceria e o
cumprimento das metas estabelecidas (art.33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.1019 de 2014).;
g) apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições, de dívida ativa e trabalhista, na
forma do art. 34, caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 201);
h) apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto registrado e
eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial (art. 34,
caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014);
i) apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como relação nominal atualizada dos dirigentes da
entidade, conforme estatuto, com endereço, telefone, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de
registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um deles (art. 34, caput, incisos V e VI, da Lei nº 13.019, de
2014,);
j) comprovar que funciona no endereço declarado pela entidade, por meio de cópia de documento hábil, a exemplo de
conta de consumo (art. 34, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014);
k) atender às exigências previstas na legislação específica, na hipótese de a OSC se tratar de sociedade cooperativa (art.
2º, inciso I, alínea “b”, e art. 33, §3º, Lei nº 13.019, de 2014).
3. DAS VEDAÇÕES:
3.1 Fica impedida de celebrar o Termo de Parceria a instituição que:

a) não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território nacional;
b) esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
c) tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração

pública municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o segundo grau;
d) tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, exceto se: for sanada a irregularidade
que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados; for reconsiderada ou revista a decisão pela
rejeição; à apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo;
e) tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de participação em licitação e impedimento de
contratar com a administração, com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, com
a sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014, ou com a sanção prevista no inciso III do art. 73 da Lei
nº 13.019/14;
f) tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera
da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
g) tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por
Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança,
enquanto durar a inabilitação; ou que tenha sido considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os
prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992.
h) não possua cadastro/comprovação de autorização de funcionamento assistencial junto ao órgão competente, municipal
ou estadual.
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4. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMAMENTO PÚBLICO
4.1 O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu na
internet (http://www.casimirodeabreu.rj.gov.br) e no Diário Oficial do Município e no Jornal Extra, com prazo mínimo de 30
(trinta) dias corridos para a apresentação das propostas,contados da data de publicação do Edital no DOM.
5. DO LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
5.1 Os interessados em participar da presente Chamada Pública deverão apresentar o envelope n.º 1, devidamente
lacrado, contendo a proposta nos moldes do plano de trabalho constante do Anexo II deste Edital, na sede Departamento
de Licitações – Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, sito na Rua Padre Anchieta, nº 234, Centro, Casimiro de AbreuRJ, de 2ª a 6ª feira, no horário de 09:00 às 17:00 horas, sendo o prazo final dia 25/06/2018 às 09h30min. horas, ocasião
em que serão abertos os envelopes.
5.2 Após a homologação e publicação oficial do resultado definitivo da 1ª fase de seleção das propostas, prevista no item
8.9 deste Edital, será realizada a 2ª. fase para o recebimento dos documentos de Habilitação, devendo os interessados em
participar apresentar o envelope nº 2, devidamente lacrado, contendo os documentos de habilitação previstos no item 9
deste edital, na sede do Departamento de Licitações– Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, sito na Rua Padre
Anchieta, nº 234, Centro, Casimiro de Abreu – RJ.
Os envelopes deverão conter externamente a seguinte identificação:
(Nome instituição).........(Indicar Região)
Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu/Secretaria Municipal de Assistência Social
Edital de Chamamento Público n° 01/2018/SMAS
Envelope n.º 1 - Plano de Trabalho

-

(Nome instituição) .........(indicar Região)
Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu/Secretaria Municipal de Assistência Social
Edital de Chamamento Público n° 01/2018/SMAS
Envelope n.º 2- Documentos de Habilitação

5.3 Os envelopes que forem entregues fora do prazo estabelecido no subitem 5.1 deste edital não serão objeto de análise,
não sendo permitida a participação de interessados retardatários e em desacordo com o Edital.
6. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
6.1 O julgamento das instituições participantes da presente Chamada Pública será realizado pela Comissão de Seleção;
A Comissão de Seleção a ser designada através de Portaria, será composta por 5 (cinco) servidores, assegurada a
participação de 1 servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração
pública.
A Comissão de Seleção terá a atribuição de abrir e julgar os documentos apresentados no envelope n.º 1, e realizar as
análises e julgamento dos requisitos descritos nos itens 7 e 8 deste edital, visando a habilitação e a classificação das
instituições participantes e a realização da distribuição das vagas entre os interessados.
O grau de adequação das propostas aos objetivos específicos do atendimento de assistência social em que se insere o
objeto desta parceria, e o valor de referência constante deste chamamento constitui critério obrigatório de julgamento pela
Comissão de Seleção.
A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a autenticidade das informações e
documentos apresentados pelas entidades concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação,
devem ser observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência.
6.2 DA FASE DE SELEÇÃO
6.2.1 A fase de seleção observará as seguintes etapas:
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TABELA 1
ETAPA

DESCRIÇÃO DA ETAPA

DATAS

1

Publicação do Edital de Chamamento Público.

2

Envio das propostas

3

Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de
Seleção.

4

Divulgação do resultado preliminar.

5

Interposição de recursos contra o resultado preliminar.

5 (cinco) dias úteis, contados da
divulgação do resultado preliminar.

6

Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.

2 (dois) dias úteis, após prazo final
de
apresentação
das
contrarrazões aos recursos.

7

Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção,
com divulgação das decisões recursais proferidas (se houver).

7. DO ENVELOPE N.º 1 - PLANO DE TRABALHO
7.1. O envelope n.º 1 - Plano de Trabalho, deverá, obrigatoriamente, conter:

a) O Plano de Trabalho, nos moldes previstos no art. 22, incisos I a V da Lei 13.019/2014, informando a quantidade de

vagas a serem preenchidas para crianças e adolescente, e a quantidade de vagas por segmento, conforme quadro de
vagas disponibilizadas pelo Município no Anexo VII, devidamente assinado pelo representante legal da instituição;
b) valor global da proposta;
c) a indicação do bairro/região correspondente ao endereço de suas instalações, local onde ocorrerá o atendimento
assistencial;
d) descrição da realidade do objeto da parceria, demonstrando o nexo com as atividades e projetos assistenciais propostos
e as metas a serem atingidas;
e) a forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atrelados;
f) os prazos para execução do objeto da parceria, e o cumprimento das metas, para um período de 12 meses.
g) a previsão de receitas e de despesas a serem realizados na execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela
parceria;
h) todas as propostas deverão estar de acordo com a tipificação nacional de serviços socioassistenciais, Resolução nº 109
de 11 de novembro de 2009.
7.2. Para comprovar a condição de interessado ou a qualidade de representante legal da instituição deverá constar no
envelope n.º 1: 1) Cópia de documento de identidade de fé pública; 7.3 Se representante (procurador), procuração pública
ou particular, com poderes específicos para representar o interessado na Chamada Pública em todas as suas fases, e
todos os demais atos, em nome da instituição, cópia autenticada do estatuto ou ata de eleição do dirigente da instituição;
7.4 Se dirigente, cópia autenticada do estatuto ou ata de eleição do dirigente da instituição.
8. DA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS/PLANO DE TRABALHO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO:
8.1 Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção analisará as propostas apresentadas
pelas Instituições, no ato de abertura dos envelopes de nº 01, para conclusão do julgamento das propostas e divulgação do
resultado preliminar do processo de seleção, podendo tal prazo ser prorrogado, caso necessário, de forma devidamente
justificada.
8.2 As propostas serão apresentadas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam transferência de recursos
financeiros.
8.3 As propostas deverão conter informações que atendem aos critérios de julgamento estabelecidos na Tabela abaixo.
8.4 A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de julgamento apresentados no quadro a
seguir:
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Critérios de Julgamento

Metodologia de Pontuação

Capacidade operacional:
dados técnicos da execução das tarefas e a
- Grau pleno de capacidade operacional (60,0).
metodologia a ser
empregada; infraestrutura de
Grau satisfatório de capacidade operacional (30,0).
apoio, suporte técnico
e operacional, organograma da
- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório
equipe a ser alocada aos serviços, as
atribuições
do requisito de capacidade operacional (0,0).
e
as responsabilidades
das áreas e a lotação de cada uma dessas áreas

Pontuação
Máxima
por Item

(A)

60,0

- O valor proposto é 20% (vinte por cento) a menos

do que o valor de referência (20,0);
(B) Adequação da proposta ao valor de referência
- O valor proposto é 10% (dez por cento) a menos
constante do Edital, com menção expressa ao valor global
do que o valor de referência (10,0);
na proposta
- O valor proposto é superior ao valor de referência
(0,0).

20,0

(C) experiência comprovada no portfólio de realizações na
- Grau pleno de comprovação da experiência (10,0).
gestão de atividades ou projetos relacionados ao objeto
Grau satisfatório da comprovação da experiência
da parceria ou de natureza semelhante e apresentar
(5,0).
instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades
da administração pública, organismos internacionais, - O não atendimento ou o atendimento insatisfatório
do requisito da experiência (0,0).
empresas ou outras organizações da sociedade civil

10,0

- Grau pleno de adequação (10,0)
(D) Adequação da proposta aos objetivos específicos do
- Grau satisfatório de adequação (5,0)
plano, do programa ou da ação em que se insere a
- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório
parceria
do requisito de adequação (0,0).

10,0

Pontuação Máxima Global

100,0

8.3 Serão eliminadas aquelas propostas:
a) cuja pontuação total for inferior a 50 (cinquenta) pontos.
b) que estejam em desacordo com o Edital.
c) com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser avaliado pela Comissão de Seleção, com eventuais diligências
complementares, que atestem a inviabilidade econômica e financeira da proposta, inclusive à luz do orçamento disponível.
8.4 As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de acordo com a pontuação total obtida com
base na Tabela acima, assim considerada a média aritmética das notas lançadas por cada um dos membros da Comissão
de Seleção, em relação a cada um dos critérios de julgamento.
8.5 No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base na maior pontuação obtida no
critério de julgamento (A). Persistindo a situação de igualdade, o desempate será feito com base na maior pontuação
obtida, sucessivamente, nos critérios de julgamento (B), (C) e (D). Caso essas regras não solucionem o empate, será
considerada vencedora a entidade com mais tempo de constituição e, em último caso, a questão será decidida por sorteio.
8.6 A OSC que tiver suas prestações de contas rejeitadas nos últimos 05 anos, ainda que sanada a irregularidade que
motivou a rejeição e quitados os débitos que foram eventualmente imputados, ou aprovadas com ressalvas, sofrerá
redução da nota final da proposta, em 1.0.
8.7 Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a mais adequada ao valor de referência constante
do chamamento público, levando-se em conta a pontuação total obtida e a proporção entre as metas e os resultados
previstos em relaçãoao valor proposto
8.8 Após avaliação e julgamento dos documentos constantes no envelope n.º 1, a Comissão de Seleção registrará em ata a
sua deliberação acerca da classificação ou desclassificação das instituições interessadas, informando os respectivos itens
e vagas por regiões.
8.9 A relação das instituições classificadas será divulgada no sitio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Casimiro de
Abreu, e/ou no Diário Oficial do Município.
8.10 Após a publicação da divulgação da relação das instituições classificadas, a Comissão de Seleção, abrirá prazo de 05
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dias para eventual recurso administrativo.
8.11 Encerrada a fase recursal, a Comissão de Seleção homologará o resultado definitivo da fase de seleção, com a
publicação no sitio eletrônico da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu e/ou no DOM, passando para a fase de
Habilitação com a abertura dos envelopes nº 2.
9. DO ENVELOPE N.º 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
9.1. O envelope n.º 2 – Documentos de Habilitação deverá, obrigatoriamente, conter:

a) Cópia do Estatuto Social da entidade, e suas alterações, devidamente registrado em cartório;
b) Normas de organização interna (Estatuto Social) que prevejam expressamente: objetivos voltados à promoção de

atividades e finalidades de relevância pública e social; que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio
líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta Lei e cujo objeto social
seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta; escrituração de acordo com os princípios fundamentais de
contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade;
c) possuir no mínimo, 01 ano de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base na inscrição do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ;
d) comprovante de experiência prévia na realização do objeto da parceria, ou de objeto de natureza semelhante de, no
mínimo, 01 ano de capacidade técnica e operacional, tais como: 1) instrumentos de parceria firmados com órgãos e
entidades da administração pública, organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil; 2)
relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas; 3) publicações, pesquisas e outras formas de
produção de conhecimento realizadas pela OSC ou a respeito dela; 4) currículos profissionais de integrantes da OSC,
sejam dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros; 5) declarações de experiência prévia e
de capacidade técnica no desenvolvimento de atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza
semelhante, emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil, movimentos
sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas; ou 6) prêmios de relevância
recebidos no País ou no exterior;
e) instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos
previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas (Anexo VI);
f) Cópia da Ata de eleição e Posse da atual Diretoria da entidade;
g) Cópia do RG e do CPF do Presidente da Instituição e comprovante de residência;
h) Cópia autenticada do certificado de registro de entidade de fins filantrópicos ou do registro no Conselho Nacional de
Assistência Social;
i) Cópia do Alvará Sanitário e Alvará de Localização;
j) Declaração de Responsabilidade de recebimento, aplicação na forma do avençado e prestação de contas dos recursos
públicos (anexo IV);
l) Declaração de Não Vinculo Ao Poder Público (anexo V);
m) Certidões de Regularidade Fiscal:1) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da
União/INSS ;2) Certidão Negativa de Débitos Estaduais (Procuradoria Geral do Estado e Secretaria de Fazenda Estadual),
da sede do proponente;3) Certidão Negativa de Débitos Municipais (todos os tributos), da sede do proponente.
n) Certificado de Regularidade do FGTS;
o) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas- CNDT;
p) Cópia de documento que comprove que a Instituição funciona no endereço por ela declarado, como conta de consumo;
q) Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão expedidor da Carteira de
identidade e número do CPF de cada um deles (Anexo VIII);
r) Declaração do representante legal da OSC com informação de que a organização e seus dirigentes não incorrem em
quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014 (Anexo VIII);
9.2 Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou por servidor, mediante a apresentação do original juntamente com as cópias.
9.3 Todos os documentos deverão estar dentro do prazo de validade, quando for o caso. Se a validade não constar de
algum documento, será considerado válido por um período de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua emissão.
9.4. Poderão ser apresentadas Certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.
9.5 A Comissão de Seleção analisará e julgará os documentos apresentados.
9.6. As instituições participantes que deixarem de apresentar os documentos exigidos no subitem 9.7 ou apresentarem os
documentos vencidos e/ou em desconformidade com as exigências deste edital, serão inabilitadas.
9.8 Após avaliação e julgamento dos documentos constantes no envelope n.º 2, a Comissão de Seleção registrará em ata a
sua deliberação acerca da habilitação ou inabilitação das instituições interessadas e encaminhará a relação de habilitados
para a publicação no Diário Oficial do Município, e no sitio eletrônico da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu.
9.9 Após a divulgação da relação das instituições habilitadas, com a respectiva distribuição de vagas, a Comissão de
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Seleção, abrirá o prazo de 05 dias para recurso administrativo, na forma do disposto no item 12.2.1 deste Edital.
9.10 Encerrada a fase recursal, a Comissão de Seleção encaminhará o processo para a autoridade competente da
Secretaria Municipal de Assistência Social, a qual caberá a homologação da Chamada Pública.
10. DA HOMOLOGAÇÃO
10.1 Após a fase de habilitação das instituições participantes, o Município de Casimiro de Abreu, mediante a autoridade
competente da Secretaria Municipal de Assistência Social, homologará a presente Chamada Pública e divulgará o
resultado do julgamento no sítio Oficial, bem como no Diário Oficial do Município.A homologação não gera direito para as
instituições participantes à celebração da Parceria, nos termos da Lei 13.019/2014.
11. DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11.1 Qualquer cidadão, e/ou qualquer OSC, poderá impugnar o presente Edital, devendo protocolar o pedido até 05 dias
antes da data fixada para a apresentação das propostas (Envelope 1º).
11.2 A impugnação, que não impedirá a OSC impugnante de participar do chamamento, deverá ser julgada até a data
fixada para a apresentação das propostas (Envelope 1º).
11.3 Será atribuição da autoridade competente da Secretaria Municipal de Assistência Social, a decisão acerca da (s)
impugnação (s) apresentada(s).
11.4 Caberá recurso administrativo:
a) da decisão que classificar ou desclassificar instituição participante;
b) da decisão que habilitar ou inabilitar instituição participante;
11.5 Após a publicação do resultado do julgamento pela Comissão de Seleção, os proponentes e demais interessados
terão prazo de 5 dias para interposição de recurso, após o qual abre-se igual prazo para apresentação de contrarrazões ao
recurso apresentado, contado da intimação no Diário Oficial do Município,
11.6 O recurso será endereçado à Comissão de Seleção, que poderá reformar a sua decisão no prazo de 05 dias, contado
do recebimento, ou encaminhar o recurso devidamente informado, à autoridade competente para decidir,
11.7 O recurso será protocolado na sede do Departamento de Licitações;
11.8 Concluída a apreciação do recurso e proferida a decisão, considerar-se-á exaurida a esfera administrativa no que diz
respeito a escolha da OSC responsável pela execução da parceria.
11.9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e
considerar-se-ão os dias consecutivos, sendo que só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente na Secretaria de
Assistência Social.
11.10 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo estabelecido e/ou subscritos por
representantes não habilitados legalmente.
11.11 A habilitação do representante deve ser comprovada juntamente com os documentos do recurso administrativo, no
momento de sua interposição.
12. DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE PARCERIA
12.1 Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se necessário.
12.1.1 Caso se verifique irregularidade material nos documentos apresentados ou constatado evento que impeça a
celebração, as instituições serão comunicadas do fato e instadas a regularizar sua situação, no prazo de 07 (sete) dias
corridos, sob pena de não celebração das parcerias.
12.1.2 Caso seja constatada necessidade de adequação no plano de trabalho enviado pelas instituições, a administração
pública solicitará a realização de ajustes e as instituições deverão fazê-lo em até 15 (quinze) dias corridos, contados da
data de recebimento da solicitação apresentada pela Administração Pública, na forma do artigo 38 e 39 da Lei º
13.019/2014.
12.2 Parecer de órgão técnico e assinatura do termo.
12.2.1 A celebração dos instrumentos de parcerias dependerá da adoção das providências impostas pela legislação
regente, incluindo a aprovação do plano de trabalho, a emissão do parecer técnico pelo órgão ou entidade pública
municipal, e a previsão de Programa de Trabalho para a execução das parcerias.
12.2.2 A Secretaria Municipal de Assistência Social convocará a instituição classificada e habilitada, de acordo com a
homologação, para assinar o Termo, concedendo prazo de até 5 (cinco) dias úteis para assinatura, sob pena de
decadência do direito de celebração.
12.2.3 Na oportunidade de assinatura do Termo a instituição convocada deverá apresentar as certidões negativas de
débitos atualizadas junto aos seguintes órgãos: Fazenda Federal, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal do domicilio ou
sede do proponente, INSS e FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei n° 12.440, de 07 de julho de
2011.
12.2.4 Deverá ainda, a instituição convocada, na oportunidade da assinatura do Termo, apresentar comprovante do número
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e agência de conta corrente, em nome da Instituição, que será utilizada, exclusivamente, para a movimentação dos
recursos repassados mediante o respectivo Termo, ressaltando que a conta deverá ser aberta em banco público (CEF ou
Banco do Brasil).
12.2.5 Deverá ser comprovado, na oportunidade da assinatura do Termo, a legitimidade de quem o assinará, mediante
cópia autenticada do estatuto ou ata de eleição do dirigente da instituição e/ou Procuração.
13. DA VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA
13.1 O Termo de parceria terá vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado em períodos iguais e sucessivos, limitados à
duração máxima de 60 (sessenta) meses, podendo, ainda, ser aditado, mediante acordo entre as partes.
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1 Os instrumentos de parceria serão celebrados de acordo com a seguinte disponibilidade orçamentária e financeira
para o ano de 2018: 2.316 – Repasse Financeiro a Associações e outras Entidades 3.3.50.43.99.0101 – Subvenções
Sociais - Outras, ou a que vier substituí-la, respeitado o interesse público e desde que caracterizadas a oportunidade e
conveniência administrativas.
14.2 A seleção de propostas não obriga a administração pública a firmar o instrumento de parceria com quaisquer dos
proponentes, os quais não têm direito subjetivo ao repasse financeiro.
15. DA GESTÃO DO TERMO DE PARCERIA
15.1 DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO.
15.1.1 O gestor da parceria será designado através de Portaria até a data de celebração da mesma,o qual deverá emitir
parecer técnico de análise da prestação de contas das parcerias celebradas (art.67 da Lei Federal n° 13.109/14), bem
como emitir parecer conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório
técnico de monitoramento e avaliação de que trata o artigo 59 da Lei 13.019/14, esse a ser expedido pela Administração
Pública.
15.1.2 A Comissão de Monitoramento e Avaliação, a ser designada através de Portaria, será responsável pelo
acompanhamento e fiscalização durante a execução dos serviços firmados, objetivando atender às necessidades dos
usuários, ao interesse público e às necessidades da Administração.
15.1.3 A critério da Administração Pública, a Comissão de Avaliação e Monitoramento designada realizará visitas técnicas
periódicas perante às Instituições parceiras tomando como base para sua verificação os critérios estabelecidos em um
Relatório de Visita Técnica In Loco.
15.1.4 Sempre que for realizada a visita técnica, será emitido relatório circunstanciado, informando o atendimento ou não
dos critérios acima mencionados, sendo assinado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e encaminhado a
Secretaria Municipal de Assistência Social para deliberação.
16. DAS CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
16.1 Ao participar da presente Chamada Pública, pleiteando a habilitação para a celebração de Termo, cada instituição
interessada estará aderindo às condições estabelecidas pelo Município de Casimiro de Abreu, por intermédio da Secretaria
Municipal Assistência Social, na instrumentalização do Termo, demonstrando aceitá-las integralmente, conforme detalhado:
a) O representante legal da instituição deve manter atualizado seu cadastro junto à Secretaria Municipal de Assistência
Social, informando especialmente as alterações de seu endereço e da instituição;
b) Observar diretrizes e normas emanadas dos órgãos competentes do Município, inclusive no que se refere às normas,
de acordo com o disposto no inciso X, do art. 24, da Lei Federal n°13.019/2014;
c) Atender os usuários encaminhados pela Secretária de Assistência Social, através de seus equipamentos de referência.
e) Disponibilizar e manter, em local visível ao público, informativo de que possui Termo de Parceria com o Município, no
prazo de até 30 (trinta) dias da data da assinatura do Termo de Parceria;
i) Manter atualizado mensalmente junto à Secretaria Municipal de Assistência Social os seguintes documentos e certidões
negativas: 1.Certidões negativas do INSS, FGTS, e Trabalhista; 2) Demais encargos a que a instituição estiversujeita;
1. É expressamente vedado à instituição cobrar da família beneficiada qualquer valor a título de alimentação, uniforme,
material escolar, apostilas, higiene, limpeza, matrícula, mensalidade ou qualquer insumo ou serviço, pelos atendimentos
subsidiados, dentro do horário de permanência, pelo Município, por meio do Termo de Parceria.
17. DO REPASSE DOS RECURSOS
17.1 Os recursos serão repassados a instituição em conformidade aos atendimentos realizados às crianças e adolescents
inscritos por meio de relatório mensal que deverá ser encaminhado a Secretaria Municipal de Assistência Social.
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17.2 Os repasses serão efetuados pelo Município, no mês subsequente à prestação dos trabalhos, por meio de depósito
em conta corrente da instituição, por ela, formalmente, indicada, exclusivamente aberta para o fim dos repasses da
parceria.
17.3 O repasse das parcelas mensais ocorrerá até o 30º dia do mês subsequente ao atendimento.
18. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
18.1 A Organização da Sociedade Civil está obrigada a prestar as contas da boa e regular aplicação dos recursos
recebidos, surgindo o dever de fazê-lo à partir da liberação da 1ª parcela dos recursos financeiros, bem como no prazo de
até 20 dias depois de terminado o período a que se refere cada parcela;
18.2 Para fins de prestação de contas parciais e final, as organizações da sociedade civil deverão apresentar os
documentos listados, conforme Anexo VIII da Deliberação TCE – RJ nº 277/2017.
19. DA DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL (Anexos)
19.1 Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante deste edital de Chamada Pública:
Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância;
Anexo II –Plano de Trabalho;
Anexo III - Declaração de Adimplência;
Anexo IV- Declaração de Responsabilidade de Recebimento de Recursos;
Anexo V - Declaração de Não Vínculo Ao Poder Público e Relação dos dirigentes da entidade;
Anexo VI – Declaração sobre Instalações e condições materiais;
Anexo VII – Modelo de Quadro Funcional;
Anexo VIII – Declaração de Inexistência de Vedações;

a)
b)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

20.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 Na condução dos procedimentos relacionados a este Chamamento Público serão observados os princípios da
isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
20. 2 O resultado dos julgamentos relativos aos documentos apresentados, as decisões acerca de impugnações e recursos
administrativos, a homologação, bem como outras informações que o Município entender necessárias serão divulgadas no
sítio oficial, qual seja: http://www.casimirodeabreu.rj.gov.br.
20.3 É de inteira responsabilidade dos interessados o acompanhamento das decisões no sítio oficial, inclusive para
contagem de prazo para interposição de recurso administrativo.
20.4 Será facultado às Comissões promover, em qualquer fase, diligências destinadas a esclarecer ou complementar a
instrução do processo e a aferição dos critérios de habilitação de cada instituição, bem como solicitar a órgãos competentes
a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar a decisão da comissão.
20.5 Poderá o Município de Casimiro de Abreu, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, revogar o presente
Edital, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, ou por fato superveniente, devidamente
justificado, ou anulá-lo, em caso de ilegalidade.
20.6 A execução do Termo de Parceria a ser firmado será avaliada pela Secretaria Municipal de Assistência Social,
mediante procedimentos de supervisão indireta, observando-se o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas
nos referidos instrumentos.
20.7 A participação dos interessados implicará em aceitação integral e irretratável do termo deste Edital e seus anexos,
bem como a observância dos regulamentos administrativos.
20.8 A administração pública não cobrará das entidades concorrentes taxa para participar deste Chamamento Público.
20.9 Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas correlatas à participação no
Chamamento Público serão de inteira responsabilidade das entidades concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração,
apoio ou indenização por parte da Administração Pública Municipal.
20.10 As questões omissas nesse edital serão reguladas pela Lei nº 13.019/2014
Casimiro de Abreu, 24 de maio de 2018.
Leila Márcia Barbosa de Souza
Presidente do Fundo Municipal
De Assistência Social
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ANEXO I
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Declaro que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC] está ciente e concorda com as disposições
previstas no Edital de Chamamento Público nº .........../20....... em seus anexos, bem como que se responsabiliza, sob as
penas da Lei,pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção.
Casimiro de Abreu,

de

NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL
Cargo / Nome da Instituição
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de 2018.
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ANEXO II
PLANO DE TRABALHO
Plano de Trabalho/Atendimento
DADOS CADASTRAIS:
ÓRGÃO / ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
Endereço:
Objetivo Social e Institucional da Entidade
Email:
Cidade

UF

CNPJ

CEP

(DDD) Telefone

Esfera Administração
Municipal

Nome do Responsável

CPF

Cédula de Identidade / Órgão Expedidor

Função

Endereço e telefone residencial

CEP

2 - Descrição
Título:

Período de Execução
Início -
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I - DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJETO DE PARCERIA E ATIVIDADE/PROJETO PROPOSTO
COM AS METAS A SEREM ATINGIDAS (máximo 03 folhas)
Fundamentar a pertinência e relevância do projeto como resposta a um problema ou necessidade
identificada de maneira objetiva. Deve haver ênfase em aspectos qualitativos e quantitativos,
evitando-se dissertações genéricas sobre o tema.
• Falar dos indicadores: número de crianças e adolescentes e/ou outros números que contribuam
para relacionar a realidade com o objeto da parceria proposta. Realizar um diagnóstico com os
indicadores sobre a temática a ser abrangida pelo projeto e, especialmente, dados que permitam
a análise da situação em âmbito municipal, regional, estadual ou nacional, conforme a
abrangência das ações a serem executadas
• Mencionar o histórico da instituição, os dados do atendimento realizado (quantitativo/perfil do
público atendido, número de equipamentos etc.), convênios ou parcerias em andamento sobre o
tema, histórico de projetos já implementados e seus resultados, equipe disponível para execução
da parceria proposta, entre outras informações que julgar relevantes para descrever a realidade e
o nexo com o projeto proposto.
• Expor os resultados esperados ao fim do projeto, bem como as metas e explicar como o
cumprimento das metas pode transformar a realidade descrita nos parágrafos anteriores.
II - OBJETO DA PROPOSTA (OBJETIVO) (máximo 01 folha)
O objetivo deve responder as perguntas:
O que fazer? Para quem?
Onde?
Para que fazer? Exemplo:
“Promover a qualificação profissional para jovens no município De Casimiro de Abreu, contribuindo para a
inclusão no mercado de trabalho e a melhoria da renda e emprego.”
Segundo o objetivo formulado, foi respondido:
O que fazer: promover a qualificação profissional.
Para quem: para jovens.
Onde: no município do Rio de Janeiro.
Para que fazer: contribuir para a inclusão no mercado de trabalho e melhoria da renda e
III - AÇÕES/METAS/INDICADORES (máximo 01 folha)
Indicar e quantificar as ações, metas e indicadores que aferirão o cumprimento das metas.
•

AÇÕES

METAS

Metas:
Descrição das metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados.
Forma de execução e prazo de cumprimento das atividades ou projetos e de cumprimento das metas, com
definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas.
IV - DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO:
V – PÚBLICO ALVO
VI – CONTRAPARTIDA DA INSTITUIÇÃO: (DESCREVER O QUE ESTÁ SENDO DISPONOBILIZADO
PELA INSTITUIÇÃO PARCEIRA PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES PROPOSTASCOM VALORES) EX.:
IMÓVEL SEDE = R$ OOO.OOO,OO / PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS= R$...
– PLANILHA DE CUSTOS MENSAIS.
–Valor Unitário e Global
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Quantidade De
Valor Mensal
Usuários

Valores:

TOTAL GLOBAL
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA

O Sr.
, Cargo
, inscrito no CPF nº
declara, sob as penas do art. 299
do Código Penal, de que não se encontra em mora e nem em débito junto a qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública Municipal Direta ou Indireta.
Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.
Casimiro de Abreu,

de

NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL
Cargo / Nome da Instituição
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de 2018.
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE RESPONSABLIDADE

Na qualidade de representante legal da
, estabelecida no endereço
, inscrita
no
CPNJ n° . . / - , declaramos para os devidos fins que nos comprometemos a receber, aplicar e prestar conta dos
recursos que nos forem concedidos pelo Governo Municipal, na forma de Parceria, possuindo conta bancária aberta
exclusivamente para depósito dos repasses das verbas objeto da parceria.
Para maior clareza, firmamos a presente declaração.
Casimiro de Abreu,

de

de

NOME DO(A) RESPONSÁVEL LEGAL
Cargo / nome da Instituição
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULOS AO PODER PÚBLICO
(ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS) E
RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE
Declaro, para os devidos fins, que nenhum dos dirigentes desta Instituição é agente político de Poder ou do
Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública, da mesma esfera governamental na qual
será celebrado o Termo de Parceria, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau.
Casimiro de Abreu,

de

NOME DO(A) RESPONSÁVEL LEGAL
Cargo / nome da Instituição
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RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE
Nome do dirigente e cargo que
ocupa na OSC

Carteira de identidade, órgão
expedidor e CPF
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Endereço residencial, telefone e email
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS
Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de 2014, que a [identificação
da organização da sociedade civil – OSC] dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das
atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.
Casimiro de Abreu,

de

de

NOME DO(A) RESPONSÁVEL LEGAL
Cargo / nome da Instituição
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ANEXO VII
MODELO DE QUADRO FUNCIONAL
Idade

Quantidade de usuários
Matutino
Vespertino

Nome do Profissional

Diretor(a):
Coordenador(a):
Apoio Técnico:
Administrativo:
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Função

Formação

Carga
Horária
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ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÕES
Declaro, para os devidos fins, que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC] e seus dirigentes não
incorrem em nenhuma das vedações previstas nos incisos I, II, IV, V, VI e VII do art. 39 da Lei 13.109/2014:
Casimiro de Abreu,

de

de

NOME DO(A) RESPONSÁVEL LEGAL
Cargo / nome da Instituição
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