EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N2 02/2020/SDHDS
O MUNICIPIO DE FORTALEZA, atraves da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento
Social - SDHDS, torna publico, para clencia dos interessados, o presente EDITAL DE CHAMAMENTO
PUBLICO n2 02/2020 · SDHDS, que se destina a selecao de propostas de organizacoes da sociedade civil,
Conforme definidas no art. 2Q, inciso I, da Lei 13.019 /2014, sem fins lucrativos, para forrnalizacao de
parcerias na modalidade termo de COLABORACAO, visando a consecucao de finalidade de interesse
publico e reciproco que envolve a transferencia de recursos financeiros as Organizacoes da Sociedade Civil
(OSC) na seara das POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, nas condicoes devidamente caracterizadas e
especificadas neste instrumento convocatorio.

1.PROPOSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO
1.1.A finalidade do presente Chamamento Publico ea selecao de propostas visando a celebracao de
termo de COLABORA<,::AO que tenha por objeto colaborar na execucao do Service de Convivencia e
Fortalecimento de Vinculos (SCFV) voltado para criancas e adolescentes, na faixa etaria de 00 a 17 anos ou
de idosos, pertencentes as familias com vinculo PAIF ou PAEFI, preferencialmente em situacao de
prioridade do art.3Q, da Resolucao n2 01, de 21 de fevereiro de 2013 no municipio de Fortaleza-CE,nas
condicoes estabelecidas no Anexo I - TERMO DE REFERENCIA deste edital.
1.2. SERVl<;O DE PROTE<,::AO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF): o service, tipificado na
Resolucao CNAS nQ 109, de 11 de novembro de 2019, consiste no trabalho social com familias, de carater
continuado, com a finalidade de fortalecer a funcao <las famflias, prevenir a ruptura dos seus vfnculos,
promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria da qualidade de vida. Preve o
desenvolvimento de potencialidades e aquisicoes das familias e o fortalecimento de vfnculos familiares e
comunitarios, por meio de acoes de carater preventive, protetivo e proativo.
1.3. Serao selecionadas propostas conforme o(s) lote(s) previsto(s) no ANEXO I -TERMO DE REFERENCIA
deste edital, observada a ordem de classificacao e a disponibilidade orcarnentaria para a celebracao do
termo de colaboracao,
1.4. O procedimento de selecao reger-se-a pela Lei nQ13.019, de 31 de julho de 2014, pelo Decreto nQ 8.726,
de 27 de abril de 2016 e pelos demais normativos aplicaveis, alem das condicoes previstas neste Edita!.

2 OBJETO DO TERMO DE COLABORAf;AO
2.1 0 termo de COLABORA�Ao sera celebrado no intuito de colaborar na execucao do Service de
Convlvencia e Fortalecimento de Vfnculos (SCFV) voltado para criancas e adolescentes, na faixa etaria de
00 a 17 anos ou de idosos, pertencentes
farnillas com vinculo PAIF ou PAEFI, preferencialmente em
situacao de prioridade do art.3Q, da Resolucao nQ 01, de 21 de fevereiro de 2013 no municipio de FortalezaCE, nas condicoes estabelecidas no Anexo I - TERMO DE REFERENCIA deste edital.

as

2.2 0 service em comento tera como publico alvo Grupos de Criancas de O a 06 anos de idade; Grupos de
Criancas e adolescentes, na faixa etaria de 07 a 15 anos; Grupos de adolescentes e jovens de 15 a 17 anos
ou Grupos de idosos acima de 60 anos, pertencentes as famflias com vinculo PAIF ou PAEFI,
preferencialmente em situacao de prioridade do art.3Q, da Resolucao nQ 01, de 21 de fevereiro de 2013.
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3.

PARTICIPA(:AO NO CHAMAMENTO PUBLICO

3.1.
Poderao participar deste Edital as organizacoes da sociedade civil (OSCs), assim consideradas
aquelas definidas pelo art. 2Q, inciso 1, alineas "a", "b" ou "c", da Lei nQ 13.019, de 2014 (com redacao dada
pela Lei nQ 13.204, de 14 de dezembro de 2015):
a)
Entidade privada sem fins lucrativos (associacao ou fundacao) que nao distribua entre os seus
s6cios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados,
sobras, excedentes operacionais, brutos ou liquidos, dividendos, isencoes de qualquer natureza,
participacoes ou parcelas do seu patrimonio, auferidos mediante o exercfcio de suas atividades, e que os
aplique integralmente na consecucao do respectivo objeto social, de forma imediata ou par meio da
constituicao de fundo patrimonial ou fundo de reserva;
b)
As sociedades cooperativas previstas na Lei nQ 9.867, de10 de novembro de 1999; as integradas
por pessoas em situacao de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcancadas par programas e acoes
de combate a pobreza e de geracao de trabalho e renda; as voltadas para COLABORA<;:Ao, educacao e
capacitacao de trabalhadores rurais ou capacitacao de agentes de assistencia tecnica e extensao rural; e as
capacitadas para execucao de atividades ou de projetos de interesse publico e de cunho social; ou
c)
As organizacoes religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse publico e de
cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos.
3.2. Para participar deste Edital, a OSC devera cumprir as seguintes exigencias:
a)

Estar devidamente inscrita no Conselho Nacional de Entidades de Assistencia Social - CNEAS;

b)

Estar devidamente inscrita no Conselho Municipal de Assistencia Social - CMAS;

c)
Estar devidamente inscrita no COMDICA- Fortaleza quando a proposta for para atender crianca ou
adolescente

d)

Declarar, conforme modelo constante no Anexo II -MODELO E ORJENTA<;:OES PARA
APRESENTA<;:Ao DA PROPOSTA, que esta ciente e concorda com as disposicoes previstas no Edital e seus
anexos, bem coma que se responsabiliza pela veracidade e legitimidade das informacoes e documentos
apresentados durante o processo de selecao,

4. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRA(:AO DO TERMO DE COLABORA(:AO
4.1. Para a celebracao do termo de COLABORA<;:Ao, a OSC devera atender aos seguintes requisitos:
a)

ter objetivos estatutarios ou regimen ta is voltados

a

promocao de atividades e finalidades de

relevancia publics e social, bem coma compatfveis com o objeto do instrumento a ser pactuado (art. 33,
caput, inciso I, e art. 35, caput, inciso Ill, da Lei n2 13.019, de 2014). Estao dispensadas desta exigencia as
organizacoes religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2Q e 3Q, Lei nQ 13.019, de2014);
b)
ser regida por normas de organizacao interna que prevejam expressamente que, em caso de
dissolucao da entidade, o respectivo patrimonio liquido sera transferido a outra pessoa jurfdica de igual
natureza que preencha os requisitos da Lei nQ 13.019, de 2014, e cujo objeto social seja, preferencialmente,

o mesmo da entidade extinta (art. 33, ca put, inciso III, Lein' 13.019, de 2014). Estao dispensaf sta

Rua Padre Pedro de Alencar, n.? 2012, Messejana, Fortaleza-CE

Prefeitura de

Fortaleza
Sccrcrene Mu,,icipal dos Direttos

Hemanes e DP.\envolvimento Social

exigencia as organizacces religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2Q e 3Q, Lei nQ 13.019, de
2014);
c)
ser regida por normas de organizacao interna que prevejam, expressamente, escrituracao de
acordo com os principios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade
(art. 33, caput, inciso IV, Lei nQ 13.019, de 2014);
d)
possuir, no momento da apresentacao do piano de trabalho, no minimo 1 (um) ano de existencia,
com cadastro ativo, comprovados por meio de documentacao emitida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa [uridica - CNPJ (art. 33, caput, inciso V, alinea "a", da Lei
nQ 13.019, de 2014);
e)
possuir experiencia previa na realizacao, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza
semelhante, a ser comprovada no momento da apresentacao do piano de trabalho e na forma do art. 26,
caput, inciso Ill, do Decreto n2 8.726, de 2016 (art. 33, caput, inciso V, alinea "b", da Lei nQ13.019, de 2014,
e art. 26, caput, inciso III, do Decreto nQ 8.726, de2016);
f)
possuir instalacoes e outras condicoes materiais para o desenvolvimento do objeto da parceria e o
cumprimento das metas estabelecidas ou, alternativamente, prever a sua contratacao ou aquisicao com
recurses da parceria, a ser atestado mediante declaracao do representante legal da OSC, conforme Anexo
IV - DECLARACAO SOBRE INSTALAl;OES E CONDICOES MATERIAIS. Observa-se que nao sera necessaria
a dernonstracao de capacidade previa instalada, quando o Anexo l-Terrno de Referenda admitir a aquisicao
de bens e equipamentos permanentes ou a realizacao de services de adequacao de espaco flsico para o
cumprimento do objeto da parceria (art. 33, caput, inciso V, alinea "c" e §52, da Lei nQ 13.019, de 2014, e
art. 26, caput, inciso Xe §lQ, do Decreto nQ 8.726, de 2016);

g)
deter capacidade tecnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da parceria e o
cumprimento das metas estabelecidas, a ser comprovada na forma do art. 26, caput, inciso III, do Decreto
n2 8.726, de 2016. Nao sera necessaria a dernonstracao de capacidade previa insta!ada, sendo admitida a
contratacao de profissionais, a aquisicao de bens e equipamentos ou a realizacao de services de adequacao
de espaco fisico para o cumprimento do objeto da parceria (art. 33, caput, inciso V, alinea "c" e §52, da Lei
n213.019, de 2014, e art. 26, caput, inciso III e §12, do Decreto n2 8.726, de2016);
h)
apresentar certidoes de regularidade fiscal, previdenciaria, tributaria, de contribuicoes, de divida
ativa e trabalhista, na forma do art. 26, caput, incisos IV a VI e §§ 2Q a 42, do Decreto nQ 8.726, de 2016 (art.
34, caput, inciso II, da Lei nQ 13.019, de 2014, e art. 26, caput, incisos JV a VI e §§ 22 a 42, do Decreto nQ
8.726, de 2016);
i)

apresentar certidao de existencia juridica expedida pelo cart6rio de registro civil ou c6pia do

estatuto registrado e eventuais alteracoes ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidao simplificada
emitida por junta comercial (art. 34, caput, inciso III, da Lei nQ 13.019, de 2014);
j)
apresentar c6pia da ata de eleicao do quadro dirigente atual, bem como relacao nominal atualizada
dos dirigentes da entidade, conforme estatuto ou normas regimentais com endereco, telefone, endereco de
correio eletrcnico, mimero e orgao expedidor da carteira de identidade e numero de registro no Cadastro
de Pessoas Fisicas - CPF de cada um deles, conforme Anexo III - DECLARA�AO DO ART.27 DO DECRETO n2
8.726, de 2016, e RELA�AO DOS DIRIGENTES DA PROPONENTE;(art. 34, caput, incisos Ve VI, da Lei nQ
13.019, de 2014, e art. 26, caput, inciso VII, do Decreto n2 8.726, de 2016);
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k)
comprovar que funciona no endereco declarado pela entidade, por meio de copia de documento
habil, a exemplo de conta de consumo ou contrato de locacao (art. 34, caput, inciso VII, da Lei n2 13.019, de
2014, e art. 26, caput, inciso VIII, do Decreto nQ 8.726, de2016);

1)

atender as exigencias previstas na legislacao espedfica, na hip6tese de a OSC se tratar de sociedade
cooperativa (art. 2Q, inciso I. alinea "b", e art. 33, §3Q, Lei nQ 13.019, de 2014);

4.2. Ficara impedida de celebrar o termo de COLABORA<;:Ao a OSC que:
a)
nao esteja regularmente constitulda ou, se estrangeira, naoesteja autorizada a funcionar no
territ6rio nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei nQ 13.019, de 2014);

b)

esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada ( art. 39, ca put, inciso
II, da Lei n2 13.019, de2014);
c)
tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder (Legislative, Executive e [udiciario) oudo
Ministerio Publico, ou dirigente de orgao ou entidade da administracao publica federal, estendendo-se a
vedacao aos respectivos conjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinldade, ate o
segundo grau, exceto em relacao as entidades que, por sua pr6pria natureza, sejam constituidas pelas
autoridades referidas. Nao sao considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e
de politicas publicas (art. 39, caput, inciso Ille§§ SQ e 62, da Lei n2 13.019, de 2014, e art. 27, caput, inciso
I e §§12 e 29, do Decreto n!l 8.726, de 2016);

d)

tenha tido as contas rejeitadas pela adrninistracao publica nos ultimas 5 (cinco) anos, exceto se for
sanada a irregularidade que motivou a rejeicao e quitados os debitos eventualmente imputados, ou for
reconsiderada ou revista a decisao pela rejeicao, ou, ainda, a apreciacao das contas estiver pendente de
decisao sobre recurso com efeito suspensive (art. 39, caput, inciso IV, da Lei n213.019, de2014);
e)
tenha sido punida, pelo perfodo que durar a penalidade, com suspensao de participacao em licitacao
e impedimenta de contratar com a administracao, com declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar
com a adrninistracao publica, com a sancao prevista no inciso II do art. 73 da Lei nQ 13.019, de 2014, ou
com a sancao prevista no inciso III do art. 73 da Lei n2 13.019, de 2014 (art.39, caput, inciso V, da Lei n2
13.019, de 2014);
f)
tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas
de qualquer esfera da Federacao, em decisao irrecorrfvel, nos ultimas 8 (oito) anos (art. 39, caput, inciso
VI, da Lei nQ 13.019, de 2014); ou

g)
tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas aparcerias tenham sido julgadas
irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federacao, em decisao
irrecorrivel, nos ultimos 8 ( oito) anos; que tenha sido julgada responsavel par falta grave e inabilitada para
o exercicio de cargo em comissao ou funcao de confianca, enquanto durar a inabilitacao: ou que tenha sido
considerada responsavel por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I,
II e III do art. 12 da Lei nQ 8.429, de 2 de junho de 1992 (art. 39, caput, inciso VII, da Lei n2 13.019, de 2014 ).
5. COMISSAO DE SELE<;:AO
5.1.
A COMISSAO DE SELE<;:AO E ANALISE DE PROJETOS PROTEc;:AO BASICA e orgao colegiado a ser
constituido previamente a etapa de avaliacao das propostas mediante portaria, sendo composto por
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09(NOVE) membros titulares e 02(dois) membros suplentes, escolhidos dentre os tecnicos lotados na
SDHDS, e se destinara aprocessar e julgar o presente chamamento publico,
5.2.
Devera se declarar impedido membro da COMISSAO DE SELE�AO E ANALISE DE PROJETOS
PROTE�AO BASICA que tenha participado, nos ultimas 5 (cinco) anos, contados da publicacao do presente
Edital, como associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer OSC participante do
chamamento publico, ou cuja atuacao no processo de selecao configure conflito de interesse, nos termos da
Lei nQ 12.813, de 16 de maio de 2013 (art. 27, §§ 2Q e 3Q, da Lei n9 13.019, de 2014, e art. 14, §§ 1Q e 2Q, do
Decreto nQ 8.726/2016).
5.3.
A declaracao de impedimenta de membro da COMISSAO DE SELE�AO E ANALISE DE PROJETOS
PROTE�AO BASICA nao obsta a continuidade do processo de selecao, Configurado o impedimenta, o
membro impedido devera ser imediatamente substituido por membro suplente, ou inexistindo esse por
outro tecnico da SDHDS que possua qualificacao equivalentea do substituido, sem necessidade de
divulgacan de novo Edita! (art. 27, §§ 1Q a 3Q, da Lei n9 13.019, de 2014, e art. 14, §§ 1Q e 29, do Decreto nQ
8.726/2016).
5.4.
Para subsidiar seus trabalhos, a COMISSAO DE SELE�AO E ANALISE DE PROJETOS PROTE�AO
BASICA podera solicitar assessoramento tecnico de especialista que nao seja membro desse colegiado.
5.5.
A COMISSA.O DE SELE�AO E ANALISE DE PROJETOS PROTE�AO BASICA pcdera realizar, a
qualquer tempo, diligencias para verificar a autenticidade das inforrnacoes e documentos apresentados
pelas entidades concorrentes ou para esclarecer duvidas e ornissoes. Em qualquer situacao, devem ser
observados os principios da isonornia, da impessoalidade e da transparencia.

6. DA FASE DE SELE�AO
6.1 A fase de selecao observara as seguintes etapas:

Tabela 1- CRONOGRAMA DO EDITAL
ET APA

DESCRI�AO DA ETAPA

1

Publicacao do Edita! de
Chamamento Piiblico.

2

3

Apresentacao das propostas pelas
OS Cs.
Etapa competitiva de avaliacao
das propostas pela Cornissao de

Selecao,
4

5
6

Divulgacao do resultado
preliminar.
lnterposicao de recursos contra o
resultado preliminar.
Analise dos recursos pela
Comissao de Selecao.

DAT AS
10 de janeiro de 2020 no site
h tt11-'U L dese n volv i men t9socia I. fort�il cz.an!.JWY ,__bJ:Lt;!d i t.J i_s
(Art.26,da Lei Federal nQ 13019/2014)
10 a 12 de fevereiro de 2020
13 a 21 de fevereiro de 2020

21 de fevereiro de 2020
26 e fevereiro a 03 de marco de 2020
04 a 06 de marco de 2020
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7

Homologacao e publicacao do
resultado definitivo da fase de
selecao, com divulgacao das
decisoes recursais proferidas (se
houver).

06 de marco de 2020

6.2. Conforme exposto adiante, a veriflcacao do cumprimento dos requisitos para a celebracao da parceria
(arts. 33 e 34 da Lei nQ 13.019, de 2014) ea nao ocorrencia de impedimenta para a celebracao da parceria
(art. 39 da Lei nQ 13.019, de 2014) e posterior a etapa competitiva de julgamento das propostas, sendo
exigivel apenas da (s) OSC (s) selecionada (s) (mais bem classificada/s), nos termos do art. 28 da Lei nQ
13.019, de 2014.
6.3 Etapa 1: Publicacao do Edital de Chamamento Publico,
6.3.1. O presente Edita! sera divulgado em pagina do sltio eletronico oficial da Secretaria Municipal dos
Direitos
Humanos
e
Desenvolvimento
Social
SDHDS
na
internet
https:L/desenvolvimentosocial.fortaleza.ce.gov.br/editais. e o periodo para apresentacao das propostas
pelas OSC interessadas somente iniciara ap6s30 (trinta) dias contado da data de publicacao do Edita!.
6.4. Etapa 2: Apresentacao das propostas pelas OSCs
6.4.1. As propostas serao apresentadas pelas OSCs, obrigatoriamente com toda a documentacao solicitada
neste edital devidamente encadernada, em envelope untco Iacrado, no horario de 08h:30min as 16h, na
Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social - SDHDS, localizada na Rua Padre
Pedro de Alencar, n.Q 2012, Messejana, Fortaleza-CE, no setor de protocolo, salvo nos dias de sabado
e domingo, feriados e pontos facultativos, tendo em vista nao haver atendimento ao publico, em ate 30 dias
da publicacao do edital.
6.4.1.1. A encadernacao que trata o item anterior deve ser obrigatoriamente da seguinte forma:
a) A proposta deve ser encadernada em dois volumes devidamente perfurados com espiral lateral,
apresentando capa transparente na frente e capa opaca na parte de verso. Devendo canter no PRIMEIRO
VOLUME a proposta conforme o Anexo 11 -MODELO E ORIENTA�OES PARA APRESENTA�AO DA
PROPOSTA deste edital, e no SEGUNDO VOLUME os documentos comprobat6rios referente ao criteria de
julgamento da letra (E) DA CAPACIDADE TECNICA-OPERACIONAL, contido na Tabela II, do item 6.5.4 deste
edital;
b) Todos os volumes devem apresentar impressao apenas no verso de cada folha, nao serao analisados os
conteiidos impressos no anverso das folhas;
c) Todos os volumes devem ter todas as folhas paginadas sequencialmente e em ordem crescente;

6.4.1.2. 0 envelope devera conter externamente a seguinte ldentincacao (um envelope para cada
instituicao):
DA PROPOSTA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° __/2020 SDHDS
LOTE ( ESPECIFICAR O LOTE)
DESTINATARIO
A SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREJTOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SDHDS
DOCUMENTOS DE QUALIFICA�AO TECNICA
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REMETENTE
NOME DA INSTITUIQAO:
CNPJ:
ENDEREQO E TELEFONE:

6.4.1.3. A nao observancia dos itens anteriores prejudicara a analise da proposta apresentada.
6.4.2. Observado o disposto no item 6.5.3. deste edital, as propostas deverao conter, no minimo, as
seguintes informacoes:
a) Descricao da realidade objeto da intervencao pretendida e do nexo entre essa realidade e oprojeto
proposto.
b) Adequacao da proposta em conformidade com os objetivos especfficos Iistados no item 2.2 e no Anexo I
- TERMO DE REFERENCIA deste Edita!
c) Descricao da metodologia empregada nas acoes a serem desenvolvidas
d) lnforrnacoes sobre acoes a serem executadas, metas a serem atingidas, indicadores que aferirao o
cumprimento das metas e de prazos, cronograma de prazos para a execucao das acoes e cumprimento das
metas.
e) Adequacao da proposta ao valor de referenda constante ANEXO I -TERMO DE REFERENCIA deste Edita!,
com mencao expressa ao valor global da proposta.

f) Capacidade tecnico-operacional da instituicao proponente, de no mfnimo Ol(um) ano, por meio de
experiencia comprovada de realizacoes na gestao de atividades ou projetos relacionados ao objeto da
parceria ou de natureza semelhante.
6.4.2.1. Para cornprovacao da capacidade tecnico-operaclonal da instituicao proponente serao adrnitidos,
sem prejufzos de outros:
a) instrumentos de parceria firmados com orgaos e entidades da administracao publica, organismos
internacionais, empresas ou outras organizacoes da sociedade civil;
b) relat6rios de atividades anual com comprovacao das acoes desenvolvidas, acompanhado do protocolo
de sua apresentacao no Conselho Municipal de Assistencia Social ou Conselho Nacional de Assistencia
Social;
c) declaracoes de experiencia previa e de capacidade tecnica no desenvolvimento de atividades ou projetos
relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, emitidas por orgaos publicos, instttuicoes
de ensino, redes, organizacoes da sociedade civil, movimentos sociais, empresas publicas ou privadas,
conselhos, comissoes ou cornites de polfticas publicas: ou
6.4.3. Somente serao avaliadas as propostas que forem protocoladas ate o prazo limite de envio das
propostas pelas OSCs constante da Tabela 1.

6.5. Etapa 3: Etapa competitiva de avaltacao das propostas pela Comissao de Selecao.
6.5.1. Nesta etapa, de carater eliminat6rio e classificat6rio, a Comissao de Selecao analisara as propostas
apresentadas pelas OSCs concorrentes de acordo com os criterios da Tabela 2.
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6.5.2. A Cornissao de Selecao tera o prazo estabelecido na Tabela 1 para conclusao do julgamento das
propostas e divulgacao do resultado preliminar do processo de selecao, podendo ta! prazo ser prorrogado,
de forma devidamente justificada, por ate mais 30 (trinta) dias.
6.5.3. As propostas deverao canter inforrnacoes que atendam aos criterios de julgamento estabelecidos na
Tabela 2 abaixo, e observado o contido no Anexo I -TERMO DE REFERENCIA.
6.5.4. A avaliacao individualizada e a pontuacao serao feitas com base nos critenos de julgamento
apresentados no quadro a seguir:
TABELA 2 - CRITERIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
I TENS

CRITERIO DE JULGAMENTO
Cronograma das acoes a serem
executadas em coerencia com o
atendimento a demanda
Metas quantitativas e mensuraveis a
serem atingidas em consonancia
com o termo de referencia

PONTUACAO DOS CRITERIOS DE
JU LG AMENTO
1,5

lntegralmente coercnte

1,0

Parcialmentc coerente
lnsuficiente ou pouco
coerente
lntegralmente em
consonancia
Parcialmente em consonancia
lnsuficiente ou com pouca
consonancia
Apresenta de forma
satisfatoria

0,0
1.0
0,3
0,0
1,0

lndicadores de cumprimento de
metas com apresentacao de tabela
de referencia de leitura de
indicadores
(A)
DA
PROPOSTA:
informacdes sobre as a�oes
a serem executadas, metas a
serem atingidas, resultados
a
serem
alcancados,
indicadores que aferirilo o
cumprimento de prazos de
execu�ilo das a�oes e de
metas

lndicador de cumprimento de
prazos com apresentacao de tabela
de referencia de leitura de
indicadores

0,3

Parcialmente apresentado de
forma satisfat6ria

0,0

Apresenta de forma
equivocada ou nao apresenta

1,0
0,3
0,0
0,5

Monitoramento da afericao dos
indicadores no decorrer e no final
da parceria

0,1

0,0

0.5

deste

Adequacao do valor da proposta ao
valor previsto no Termo de

Referencia

Apresenta de forma
satisfat6ria
Parcialrnente apresentado de
forma satisfat6ria
Apresenta de forma
ecuivocada ou nao apresenta
Apresenta de forma
satisfatoria
Apresenta parcialmente
satisfat6rio
Apresenta de forma
cquivocada ou nao apresenta
Apresenta de forma adequada
e com economia de recursos
publicos, ou seja, inferior ao
valor contido no termo de
referencia ate menos 5%

0,1

Apresenta de forma
adequada, ou seja, igual ao
valor contido no termo de

referencia

0,0

U ltrapassar o valor de
referencia ou menor que 95%
do valor contido no termo de

referencia
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Descricao dos resultados a serern
alcancados por cada ac;i!o
desenvo Iv i da

1.0

0,3
0,0

1,5
(B)DA ADEQUA<;:AO A
POLiTICA PUBLICA
Adequa.;ao da proposta aos
objetivos da politica

(C)DA
CONTEXTUALIZA(:AO
Descrfcao da realidade
objeto da parceria e do nexo
entre essa rcalidade ea
atividade ou projeto
proposto

Objetivos geral e especfficos da
proposta adequados a politica
publica de Assistencia Social, em
especial as orientacoes acerca da
execucao dos services
socioassistenciais disposto no
Anexo I - Termo de Referencia

Apresenta proposta contextualizada
com dados em pesquisas recentes
ou fornecidos por sistemas on line
de informacao de 6rgao publico ou
instituicoes privadas de not6rio
reconhecimento cientifico
Apresenta levantamento atualizado
de dados socioeconomicos dos
usuarios do service e caracteristicas
relevantes do(s) territ6rio(s) de
execucao
Apresenta de forma clara e objetiva
o nexo causal entre a realidade
descrita e a atividade ou projeto
proposto

Apresenta embasamento te6rico e
principiol6gico com suas devidas
referencias para todas as acoes a
serem executadas

(D) DA METODOLOGIA
Descricao da metodologia
empregada nas a�oes a serem
desenvolvidas

0,5

Insuficiente ou com pouca

1,0

Apresenta de forma
satisfatoria

0,0
1,0

03
0,0
1,0

03
0,0
1,0

0,3
0,0

2,0

Apresenta metodologia detalhada,
clara, coerente e objetiva para todas
as ayoes a serem executas

1,0

00
(E) DA CAPACIDADE
TECNICAOPERACIONAL:

Comprovar por meio de
experiencia a gestao de

Comprova capacidade tecnicooperacional
da
instituicao
proponente, de no mini mo O I (um)
ano, por meio de experiencia
comprovada de realizacoes na

satisfatorio

Apresenta de forma
equivocada ou nao apresenta
lntegralmente adequados e
apresentados para cada acao
Parcialmente adequados ou
nao apresentados para todas
as acoes

0,0

03

1,0
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Apresenta de forma
satisfat6ria
Apresenta parcialmente

adequac;ao

Apresenta parcialmente
satisfat6rio
Apresenta de forma
equivocada ou nao apresenta
Apresenta de forrna
satisfatoria

parcialmente
satisfatorio
Apresenta de forma
equivocada ou nao apresenta
Apresenta de forma
satisfat6ria
Aprescnta parcialmente
satisfat6rio
Apresenta de forma
equivocada ou nao apresenta
Apresenta de forma
Apresenta

1,5

Se a soma das
notas dos tres
avaliadores
resultar
em
O,O(zero)
em
qualquer
um
desses criterios
a OSC sent
eliminada
3,0

Se a soma das
notas dos tres
avaliadores
resultar
em
O,O(zero)
em
qualquer
um
<lesses criterios
a OSC sera
eliminada

satisfateria
Apresenta parcialmente
satisfat6rio
Apresenta de forma
equivocada ou ni'io apresenta
Apresenta metodologia
detalhada, clara, coerente e
objetiva para todas as acoes a
serem executadas ou pelo
menos 75% delas
Apresenta metodologia
detalhada de forrna nao
satisfat6ria integralmente,
mas clara, coerente e objetiva
para todas as acoes ou parte
delas
Nao apresenta metodologia
clara, coerente e objetiva para
todas as acoes
Comprova experiencia tecnica
operacional de no minimo
O I (um) ano sem sobreposicao
de meses.
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3,0

Se a soma das
notas dos tres
avaliadores
resultar
em
O,O(zero)
em
qualquer
um
<lesses criterios
a OSC sera

eliminada

0

atividades ou projetos
rclacionados ao objeto da

parccria ou de naturcza
scmelhantc dcsiacando a
capacidade de utcndimcnto e a
capilaridadc da organizacao,

gestao de atividades ou projetos
rclacionados ao obieto da parceria
ou

de

entendcndo

naturcza
esta

sernelhante.
scndo

como

atendimento de protecao basica a
crianca e adolescentc nos lotes O I a

00

18. c 20: c atcndimento de protecao
basica i\ crianca, adolcsccntc e
idosos nos lotes 19 c 21.

4,5

1.5

Cornprova cxperiencia relacionada
ao
realizacao
de
service
socioassistcncial de convivencia e
fortalecirncnto de vinculos

Nao comprova experiencia
tccnica opcracional de no
mini mo
OI
ano
sern
sobreposicao de meses.

Comprova cxpcricncia cuja a
soma dos
pertodos de
exccucao seja igual ou
superior a 60(sesscnta) meses

scm sobrcposicao
1.0

00

Cornprova cxpcriencia cuja a
soma dos
periodos
de
cxccucao scja inferior a
60(sessenta) meses c superior
a I 2(doze) scrn sobrcposicao.
Nao comprova ou comprova
de forma inferior a I 2(doze)
meses scm sobrcposicao

Comprova cxpcriencia cuja a
soma

dos

pcriodos

de

cxccucao seja igual ou
superior a 60(sessenta) meses
scm sobreposicao
Comprova cxpcricncia relacionada a >----------��------,
Comprova cxpcriencia cuja a
cxccucao de
atividadcs, acocs
soma dos
periodos
de
services ou projetos de protccao
1.0

basica diverso do SCfV.

0.5

00

Comprova expcricncia rclacionada
ao acompanhamento de protccao
social basica familias ou individuos
que se enquadrcm pclo monos cm
uma das situacao de prioridade do
art.J", da Resolucao 11° 0 I. de 21 de
fevcreiro de 2013. ( Dcve a situacao
de prioridadc csta cxpressa na
idcntificacao do publico alvo

subitcns)

sern sobrcposicao.

0,5

Comprova cxpcricncia cuja a
soma dos
periodos
de
exccucao scja inferior a
60(sessenta) meses c superior
a 12(doze) sern sobrcposicao.

>--------------�---,
00

Nao cornprova ou comprova
de forma inferior a I 2(doze)
meses scm sobreposicao

Atcndimento de todos os criterios de

0.5

Atcndc de forrna satisfatoria

no termo do edital (item 6.4.1 c
subitens)

0.0

Nao atende de forma
satisfatoria

atendido)

(F)
ORGANIZA(,'AO
DA
PROPOSTA: atender aos critcrios
cstabclecidos no cdital (item 6.4.1 e

1.0

seja inferior a
60(sess..:nta) meses c superior
a I 2(doze) sem sobrcposicao.
Niio cornprova ou cornprova
de forma inferior a 12(doze)
meses scm sobrcposicao
Cornprova experiencia cuja a
soma dos
pcrlodos de
execucao scja igual
ou
superior a 60(sessenta) meses
execucao

organizacao da proposta previstos

Pontuacao Maxima Global

0.5

19,00
/)
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6.5.5. A falsidade de informacces nas propostas podera acarretar a elirninacao da proposta, podendo
ensejar ainda, a aplicacao de sancao administrativa contra a instituicao proponente e cornunicacao do fato
as autoridades competentes, inclusive para apuracao do cometimento de eventual crime.
6.5.6. 0 proponente devera descrever minuciosamente as experienclas relativas ao criteria de julgamento
(E), informando as atividades ou projetos desenvolvidos, sua duracao, financiador (es), local ou
abrangencia, beneficiarios, resultados alcancados, dentre outras informacoes que julgar relevantes.
6.5.7. Serao eliminadas aquelas propostas:
a) cuja pontuacao total for inferior a 5,0 (cinco) pontos;
b) sea soma <las notas dos tres avaliadores resultar em "zero" em qualquer criteria de julgamento dos itens
(A), (B), (C) e (D);
c) que estejam em desacordo com o Edita! (art. 16, §22, do Decreto n2 8.726, de 2016).
d) se nao comprovar capacidade tecnico-operacional da instituicao proponente de no mfnimo O 1 (um) ano por
meio de experiencia comprovada de realizacoes na gestao de atividades ou projetos relacionados ao objeto da
parceria ou de natureza semelhante
e) a Organizacao da Sociedade Civil que nao apresentar no projeto dos lotes 012 (primeiro) ao 162 (decimo
sexto) comprovante de endereco do im6vel (com o CEP) na area de abrangencia do lote pretendido, onde
ocorrera a execucao do service de convivencia e fortalecimento de vinculo.
6.5.8. As propostas nae eliminadas serao classificadas, em ordem decrescente, de acordo com a pontuacao
total obtida com base na Tabela 2, assim considerada a media aritmetica das notas lancadas por cada um
dos membros da Comissao de Selecao, em relacao a cada um dos criterios de julgamento.
6.5.9. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate sera feito com base na maior
pontuacao total obtida com a soma dos criterios de julgamento do item (A). Persistindo a situacao de
igualdade, o desempate sera feito com base na maior pontuacao total obtida, sucessivamente, com a soma
dos criterios de julgamento do item (E), depois do item (B), seguido pelo item (D) e por ultimo item(C).
Caso essas regras nao solucionem o empate, sera considerada vencedora a entidade com mais tempo de
constituicao e, em ultimo caso, a questao sera decidida por sorteio.
6.5.10. Sera obrigatoriamente justificada a selecao de proposta que nao for a mais adequada ao valor de
referenda constante do chamamento publico, levando-se em conta a pontuacao total obtida e a proporcao
entre as metas e os resultados previstos em relacao ao valor proposto (art. 27, §52, da Lei n2 13.019, de
2014).

6.6. Etapa 4: Divulgacao do resultado preliminar.
6.6.1 A adrninistracao publica divulgara o resultado preliminar do processo de selecao na pagina do sitio
oficial da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social - SDHDS
https:/ /desenvolvimentosocial.fortaleza.ce.gov.br/editais, iniciando-se o prazo para recurso conforme
previsto na Tabela 01 do item 6.1 deste edital.

6.7. Etapa 5: Interposicao de recursos contra o resultado preliminar.
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Havera fase recursal somente ap6s a divulgacao do resultado preliminar do processo de selecao.
6.7.1. Nos termos do art. 18 do Decreto n2 8.726, de 2016, os participantes que desejarem recorrer contra
o resultado preliminar deverao apresentar recurso administrativo, no prazo disposto na Tabela 01 do item
6.1 deste edital, sob pena de preclusao (art.59 da Lei n2 9. 784, de 1999).
6.7.2. Nao sera conhecido recurse interposto fora do prazo.
6.7.3. Os recursos serao apresentados obrigatoriamente em envelope lacrado, no horario de 08h:30min
as 16h, na Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social - SDHDS, localizada na
Rua Padre Pedro de Alencar, n.Q 2012, Messejana, Fortaleza-CE, no setor de protocolo, salvo nos dias de
sabado e domingo, feriados e pontos facultativos, tendo em vista nae haver atendimento ao publico.
6.7.4. E assegurado aos participantes obter c6pia dos elementos dos autos indispensaveis a defesa de seus
interesses, preferencialmente por via eletronica, arcando somente com os devidos custos.Para tanto,
devera se dirigir a Comissao de Selecao apresentando autorizacao por escrito do representante legal da
OSC requerente, acompanhada de ata de eleicao deste e c6pia de identificacao civil da pessoa responsavel
em receber c6pias.

6.8. Etapa 6: Analise dos recursos pela Comissao de Selecao,
6.8.1. A Comissao de Selecao avaliara a existencia de recursos interpostos e os analisara no prazo definido
na Tabela 1 do item 6.1 deste edital.
6.8.2. Recebido o recurso, a Cornissao de Selecao podera reconsiderar sua decisao ou, encaminhar o recurso
ao Secretario Municipal da SDHDS, acompanhado com parecer tecnico e demais informacoes necessarias a
decisao final.
6.8.3. A decisao final do recurso, devidamente motivada, deve ser explicita, clara e congruente, podendo
consistir em declaracao de concordancia com fundamentos de anteriores pareceres, informacoes, decisoes
ou propostas, que, neste caso, serao parte integrante do ato decis6rio. Nao cabera novo recurso contra esta
decisao.
6.8.4. 0 acolhimento de recurso implicara invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
6.9. Ap6s o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposicao de recurse, a Cornissao de
Selecao encaminhara ao Secretario Municipal ou Secretario Executivo da SDHDS para homologacao e
divulgacao, no seu sitio eletronico oficial, as decisoes recursais proferidas e o resultado definitive do
processo de selecao (art.19 do Decreto n2 8.726, de 2016).
6.9.1. A hornologacao nao gera direito para a OSC
de 2014).

a celebracao da parceria (art. 27, § 6Q, da Lei nQ 13.019,

6.9.2. Ap6s o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma (mica entidade com proposta
classificada (nao eliminada), e desde que atendidas as exigencias deste Edital, a administracao publica
podera dar prosseguimento ao processo de selecao e convoca-la para iniciar o processo de celebracao.
7. DA CELEBRAc;Ao

7.1. 0 processo de celebracao observara as seguintes etapas ate a assinatura do instrumento de parceria:
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Tabela 3
ETAPA

1

1

2

3

4

5

DESCRI�AO DA ETAPA

DASDATAS
Publicacao da Convocacao da(s) OSC(s)
Publicacao no site
selecionada( s)
OU
mais
bem htt�Ldesenvolvimentosocial.fortaleza.ce.gov.br/editais
classificada(s) para apresentacao do
piano de trabalho e comprovacao do
atendimento dos requisitos legais de
celebracao de parceria
Prazo para apresentac;:ao do piano de
trabalho
e
comprovacao
do
atendimento
dos
requisitos 15 dias corridos, contados da publicacao da convocacao
estatutarios e documentais exigidos
para celebracao.
Verificacao do cumprimento dos
requisitos de celebracao e outras 12 dias corridos, contados do termino do prazo anterior
exigencias Jegais. Analise do piano de
trabalho.
Ajustes no plano de trabalho e
regularizacao de documentacao, se

15 dias corridos, contados do recebimento de
comunicacao por email da necessidade de ajuste OU
necessario.
regularizacao
Parecer tecnico, jurfdico e assinatura do
05 dias uteis, contados do termino do prazo anterior
instrumento de parceria.
Publicacao do extra to do termo de
Por analogia, com observancia das regras de
colaboracao no Diario Oficial Municipio
publicacao para contratos administrativos

7.2. Etapa 1: Convocacao da OSC selecionada para apresentacao do piano de trabalho e
cornprovacao do atendimento dos requisitos para celebracao e outras extgencias legais.
Para a celebracao da parceria, a adrninistracao publica convocara a OSC selecionada para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis a partir da convocacao, apresentar o seu piano de trabalho (art. 25 do Decreto nQ 8.726,
de 2016) ea dccumentacao exigida para cornprovacao dos requisitos estatutarios e documentais. (arts. 28,
caput, 33, 34 e 39 da Lei nQ 13.019, de 2014, e arts. 26 e 27 do Decreto nQ 8.726, de 2016), em envelope
lacrado, no horario de 08h:30min 16h, na Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento
Social - SDHDS, Iocalizada na Rua Padre Pedro de Alencar, n.2 2012, Messejana, Fortaleza-CE, no setor de
protocolo, salvo nos dias de sabado e domingo, feriados e pontos facultativos, tendo em vista nao haver

as

atendimento ao publico, A convocacao se dara a criterio de conveniencia e oportunidade da SDHDS.
7.2.1. Por meio do piano de trabalho, a OSC selecionada devera apresentar o detalhamento da proposta
submetida e aprovada no processo de selecao, com todos os pormenores exigidos pela legislacao ( em
especial o art. 22 da Lei n213.019, de 2014, e o art. 25 do Decreto nQ 8.726, de 2016), observado oAnexo V
- MODELO E ORIENTA<;AO PARA APRESENTA�AO DE PLANO DE TRABALHO
7.2.2. 0 piano de trabalho devera canter, no minimo, os seguintes elementos:
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a) a descricao da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com o projeto e com as
metas a serem atingidas;
b) a forma de execucao das acoes, indicando;
c) a descricao de metas quantitativas e mensuraveis a serem atingidas;
d) a definicao dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a afericao do
cumprimento das metas;
e) a previsao de receitas ea estimativa de despesas a serem realizadas na execucao das acoes, incluindo os
encargos socials e trabalhistas e a discrirninacao dos custos diretos e indiretos necessaries a execucao do
objeto;
f] os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso; e

g) as acoes que dernandarao pagamento em especie, quando for o caso.
7.2.3. A previsao de receitas e despesas de que trata a alinea "e" do item 7.2.2. deste Edital devera incluir
os elementos indicativos da mensuracao da compatibilidade dos custos apresentados com os precos
praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, para cada item, podendo ser utilizadas
cotacces, tabelas de precos de associacoes profissionais, publicacces especializadas, atas de registro de
precos vigentes ou quaisquer outras fontes de informacao disponfveis ao publico, No caso de cotacoes, a
OSC devera apresentar a cotacao de precos de, no mfnimo, 3 (tres) fornecedores, sendo admitidas cotacoes
de sf tios eletronlcos, des de que identifique a data da cotacao e o fornecedor espedfico. Para comprovar a
compatibilidade de custos de determinados itens, a OSC podera, se desejar, utilizar-se de ata de registro de
precos vigente, consultando e encaminhando atas disponf veis.
7.2.4. Alern da apresentacao do piano de trabalho, a OSC selecionada, no mesmo prazo acima de 15 (quinze)
dias corridos, devera comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no inciso I do caput do art. 22, nos
incisos I a V do caput do art. 33 e nos incisos II a VII do caput do art. 34 da Lei n2 13.019, de 2014, ea nao
ocorrencia de hip6teses que incorram nas vedacoes de que trata o art. 39 da referida Lei, que serao
verificados par meio da apresentacao dos seguintes documentos:
a) c6pia do estatuto registrado e suas alteracoes, em conformidade com as exigencias previstas no art. 33
da Lei n2 13.019, de 2014
b) comprovante de Inscricao no Cadastro Nacional da Pessoa Jurfdica - CNPJ, emitido no sitio eletronico
oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a OSC existe ha, no minima, tres
anos com cadastro ativo;
c) comprovantes de experiencia previa na realizacao do objeto da parceria ou de objeto de natureza
semelhante de capacidade tecnica e operacional, podendo ser admitidos, sem prejuizo de outros:

instrumentos de parceria firmados com orgaos e entidades da administracao publics, organismos
internacionais, empresas ou outras organlzacoes da sociedade civil; relat6rios de atividades com
comprovacao das acoes desenvolvidas; publicacoes. pesquisas e outras formas de producao de
conhecimento realizadas pela OSC ou a respeito dela; curriculos profissionais de integrantes da OSC, sejam
dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros; declaracoes de experiencia
previa e de capacidade tecnica no desenvolvimento de atividades ou projetos relacionados ao objeto da
parceria ou de natureza semelhante, emitidas por orgaos publicos, instituicoes de ensino, redes,
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organizacoes da sociedade civil, movimentos sociais, empresas publicas ou privadas, conselhos, cornissoes
ou cornites de politicas publicas: ou prernios de relevancia recebidos pela OSC;
d) Certidao de Debitos Relativos a Creditos Tributaries Federais e
Federal do Brasil;

a

Divida Ativa da Uniao da Receita

e) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Service - CRF /FGTS;

f) Certidao Negativa de debito na esfera Municipal da sede da entidade proponente, caso nao seja do
municipio de Fortaleza;
g) Certidao Negativa de debito na esfera Estadual da sede da entidade proponente, caso nao seja do estado
do Ceara:
h)Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT;
i) relacao nominal atualizada dos dirigentes da OSC, conforme o estatuto, com endereco.telefone, endereco
de correio eletronico, numero e orgao expedidor da carteira de identidade e numero de registro no
Cadastro de Pessoas Flsicas - CPF de cada um deles, conforme ANEXO III - DECLARAc;:Ao DO ART.27 DO
DECRETO nQ 8.726, de 2016, e RELAc;:Ao DOS DIRIGENTES DA PROPONENTE;
j) c6pia de documento que comprove que a OSC funciona no endereco por ela declarado,como conta de

consumo ou contrato de locacao:
k) declaracao do representante legal da OSC com inforrnacao de que a organizacao e seusdirigentes nao
incorrem em quaisquer das vedacoes previstas no art. 39 da Lei nQ 13.019, de 2014, as quais deverao estar
descritas no documento, conforme modelo no Anexo VI - DECLARA�Ao DA NAO OCORRENCIA DE
IMPEDIMENTOS ;
I) declaracao do representante legal da OSC sobre a existencia de instalacoes e outrascondicoes materiais
da organizacao ou sobre a previsao de contra tar ou adquirir com recursos da parceria, conforme Anexo IV
- DECLARA�.AO SOBRE INSTALA�OES E CONDl�OES MATERIAIS
m) declaracao do representante legal da OSC de que trata o art. 27 do Decreto nQ 8.726, de2016, conforme
Anexo 111- DECLARA�.AO DO ART.27 DO DECRETO n2 8.726, de 2016, e RELA�.AO DOS DIRIGENTES
DA PROPONENTE.
7.2.5. Serao consideradas regulares as certidoes positivas com efeito de negativas, no caso das certidoes
previstas nas alineas j, k e I previstas no item 7.2.4. deste Edita!.
7.3. Etapa 2: Vertftcacao do cumprimento dos requisitos para celebracao e outras exigencias legais.
Analise do piano de trabalho.

Esta etapa consiste no exame formal, a ser realizado pela adrninistracao publica, do atendimento, pela OSC
selecionada, dos requisitos para a celebracao da parceria (item 4.1 deste Edita!), a nao ocorrencia de
impedimento para a celebracao da parceria (item 4.2 deste Edita!) e cumprimento de demais exigencias
descritas no item 7.2.4, deste Edita!. Esta Etapa 2 engloba, ainda, a analise do piano de trabalho.
7.3.1. Esta etapa sera realizada em conjunto pelos tecnicos da Celula de Gestao de Parceria, da Celula de
Prestacao de Contas e da Assessoria [uridica da SDHDS, que exarninarao apenas os documentos e o piano
de trabalho apresentado pela OSC selecionada ou, se for o caso, pela OSC imediatamente mais bem
classificada que tenha sido convocada.
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7.3.2. Somente sera aprovado o piano de trabalho que estiver de acordo com as informacoes ja
apresentadas na proposta apresentada pela OSC, observados os termos e as condlcoes constantes neste
Edita! e em seus anexos (art. 25, §2Q, do Decreto nQ 8.726, de 2016). Para tanto, a adrninistracao publica
federal podera solicitar a realizacao de ajustes no piano de trabalho, nos termos do §3Q do art. 25 do mesmo
Deere to.
7.4.Etapa 3: Ajustes no piano de trabalho e regularizacao de documentacao, se necessario.

7.4.1. Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados ou constatado evento que
irnpeca a celebracao ou quando as certid6es dispostas nas letras "d" a "h" do item 7.2.4 deste Edita!
estiverem com prazo de vigencia expirado e novas certid6es nao estiverem disponf veis eletronicamente, a
organizacao da sociedade civil sera comunicada do fato e instada a regularizar sua situacao, no prazo de 15
(quinze) dias corridos, sob pena de nao celebracao da parceria (art. 28 do Decreto n° 8.726, de 2016).
7.4.2.Caso seja constatada necessidade de adequacao no piano de trabalho enviado pela OSC, a
administracao publica solicitara a realizacao de ajustes ea OSC devera faze-lo em ate 15 (quinze) dias
corridos, contados da data de recebimento da solicitacao apresentada (art. 25, §§ 3Q e 4Q, do Decreto nQ
8.726, de 2016).
7.5. Etapa 4: Parecer de orgao tecnico e assinatura do termo de COLABORA�A.O.

7.5.1. Na hip6tese de, ap6s o prazo para regularizacao de docurnentacao e ajustes no piano de trabalho, a
OSC selecionada nao atender as exigencias previstas no item 7.2.4. (alfnea "a" ate "q") deste Edita! ou caso
seu piano de trabalho nao seja aprovado, a mesma sera desclassificada e a imediatamente mais bem
classificada podera ser convidada a aceitar a celebracao de parceria nos termos da proposta por eta
apresentada. Caso a OSC convidada aceite celebrar a parceria, a mes ma apresentara seu piano de trabalho
e os documentos listados no item 7.2.4 deste Edital ea administracao procedera e verificacao do piano de
trabalho e dos documentos que comprovem o atendimento das mesmas exigencias (art. 28, §§ 1 ° e 2°, da
Lei nQ 13.019, de 2014). Esse procedimento podera ser repetido sucessivamente, obedecida a ordem de
classificacao.
7.5.2. A aprovacao do piano de trabalho nao gerara direito a celebracao da parceria (art. 25, §SQ, do Decreto
nQ 8.726, de 2016).
7.5.3. No periodo entre a apresentacao da docurnentacao prevista no item 7.2.4 deste Edita) ea assinatura
do instrumento de parceria, a OSC fica obrigada a informar qualquer evento superveniente que possa
prejudicar a regular celebracao da parceria, sobretudo quanta ao cumprimento dos requisitos e exigencias
previstos para celebracao,
7.5.4. A OSC devera comunicar alteracoes em seus atos societarlos e no quadro de dirigentes, quando
houver.
7.6. Etapa 5: Publicacao do extrato do termo de COLABORA�A.O no Dlarlo Oficial da Uniao.

7.6.1. 0 termo de colaboracao somente produzira efeitos [uridicos ap6s a publicacao do respectivo extrato
no meio oficial de publicidade da adrninistracao publica (art. 38 da Lei nQ 13.019, de 2014).
8. PROGRAMA�AO OR�AMENTJ\RIA E VALOR PREVISTO PARA A REALIZA�A.O DOOBJETO
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8.1. Os creditos orcamentarios necessaries ao custeio de despesas relativas ao presente Edital sao
provenientes da seguinte dotacao orcamentaria:
Unidade Orcamentarla

Classiflcacao

Elem en to

Fonte
1.311.0000.00.00

31901-FMAS

08.244.0211.2027.0001
08.244.0141.2021.0001
08.244.0210.2028.000 l

339039
335043

1.001.0000.00.01
1.312.0000.01.00
1.312.0000.02.00
1.510.0000.00.00

8.1.1. A mdtcacao dos creditos orcamentarios e empenhos necessaries a cobertura de cada parcela da
despesa, a ser transferida pela administracao publica nos exercicios subsequentes, serao realizados
mediante registro contabil e devera ser formalizada por meio de certidao de apostilamento do instrumento
da parceria, no exerdcio em que a despesa estiver consignada (art. 24, paragrafo unico, e art. 43, §lQ, inciso
II, ambos do Decreto nQ 8.726, de 2016).
8.2. O valor global desse edital e de R$ 3.518.000,00 ( tres mllhoes, quinhentos e dezoito mil reals],
proveniente do Fundo Municipal de Assistencia Social.
8.2.1. Na forrnalizacao do processo, os valores apresentados na proposta poderao ser ajustados no plano
de trabalho, desde que nao se alterem as atividades que levaram a determinada pontuacao do projeto.
8.3. As liberacces de recursos obedecerao ao cronograma de desembolso, que guardara consonancia com
as metas da parceria, observado o disposto no art. 48 da Lei nQ 13.019, de 2014, e nos arts. 33 e 34 do
Decreto nQ 8.726, de 2016.

8.4. Nas contratacoes e na realizacao de despesas e pagamentos em geral efetuados com recursos da
parceria, a OSC devera observar o instrumento de parceria e a legislacao regente, em especial o disposto
nos incisos XIX e XX do art. 42, nos arts. 45 e 46 da Lei nQ 13.019, de 2014, e nos arts. 35 a 42 do Decreto nQ
8.726, de 2016. E recomendavel a leitura integral dessa legislacao, nao podendo a OSC ou seu dirigente
alegar, futuramente, que nao a conhece, seja para deixar de cumpri-la, seja para evitar as sancoes cabiveis.
Todos os recurses da parceria deverao ser utilizados para satisfacao de seu objeto, sendo admitidas, dentre
outras despesas previstas e aprovadas no piano de trabalho (art. 46 da Lei nQ 13.019, de 2014):

a)

rernuneracao da equipe encarregada da execucao do plano de trabalho, inclusive de pessoalpr6prio
da OSC, durante a vigencia da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos,
contribuicoes socials, Fundo de Garantia do Tempo de Service - FGTS, ferias, decimo terceiro salario,
salarios proporcionals. verbas rescis6rias e demais encargos sociais e trabalhistas;

b)
diarias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentacao nos casos em que a execucaodo
objeto da parceria assim o exija;
c)
custos indiretos necessaries a execucao do objeto, no maxirno na proporcao de 5% em relacao
aovalor total da parceria (exemplo: telefone celular, assessoria juridica, contador, material de expediente,
dentre outros);
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d)

aquisicao de equipamentos e materiais permanentes essenciais a consecucao do objeto e services
deadequacao de espaco flsico, desde que necessaries a instalacao dos referidos equipamentos e materiais.
8.5. E vedado remunerar, a qualquer titulo, com recursos vinculados a parceria, servidor ou empregado
publico, inclusive aquele que exerca cargo em cornissao ou funcao de confianca, de orgao ou entidade da
administracao publica celebrante, ou seu conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
aflnidade, ate o segundo grau, ressalvadas as hip6teses previstas em lei especifica ou na Lei de Diretrizes
Orcamentarias da Uniao.
8.6. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos publicos transferidos, inclusive os
provenientes das receitas obtidas das aplicacoes financeiras realizadas, serao devolvidos administracao
publica por ocasiao da conclusao, dernincia, rescisao ou extincao da parceria, nos termos do art. 52 da Lei
n2 13.019, de 2014.

a

8.7. 0 instrumento de parceria sera celebrado de acordo com a disponibilidade orcamentaria e financeira,
respeitado o interesse ptiblico e desde que caracterizadas a oportunidade e conveniencia administrativas.
A selecao de propostas nao obriga a adminlstracao publica a firmar o instrumento de parceria com
quaisquer dos proponentes, os quais nao tern direito subjetivo ao repasse financeiro.

9. CONTRAPARTIDA
9.1. Nao sera exigida qualquer contrapartida da OSC selecionada.

10. DISPOSl�OES FINAIS
10.1. 0 presente Edital sera divulgado em pagina do sitio eletronico oficial da Secretaria Municipal dos
Direitos
Humanos
e
Desenvolvimento
Social
na
internet
(httu.;.//,,vww.desenvolvimen�ocial.fortaleza.ce.gov.br /),com prazo minimo 30 (trinta) dias para a
apresentacao das propostas, contado da data de publicacao do Edital.
10.2. Qualquer pessoa podera impugnar o presente Edital, com antecedencia minima de 10 (dez) dias da
data-limite para envio das propostas, em envelope lacrado, no horario de 08h:30min as 16h, na Secretaria
Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social - SDHDS, localizada na Rua Padre Pedro de
Alencar, n.2 2012, Messejana, Fortaleza-CE, no setor de protocolo, salvo nos dias de sabado e domingo,
feriados e pontos facultativos, tendo em vista nao haver atendimento ao publico. A resposta as
impugnacoes cabera a Secretaria Municipal dos Direitos Hurnanos e Desenvolvimento Social - SDHDS.
10.2.2. As impugnacoes nao suspendem os prazos previstos no Edital. As respostas as impugnacoes serao
juntadas nos autos do processo de Chamamento Publico e estarao disponfveis para consulta por qualquer
interessado.
10.2.3. Eventual modificacao no Edita], decorrente das impugnacoes ou dos pedidos de esclarecimentos,
ensejara divulgacao pela mesma forma que se deu o texto original, alterando-se o prazo inicialmente
estabelecido somente quando a alteracao afetar a forrnulacao das propostas ou o principle da isonomia.
10.3. ASecretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social - SDHDS resolvera os casos
omissos e as situacdes nao previstas no presente Edital, observadas as disposicoes legais e os principios
que regem a adrninistracao piiblica.
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10.4. A qualquer tempo, o presente Edital podera ser revogado por interesse publico ou anulado, no todo
ou em parte, par vlcio insanavel, sem que isso implique direito a indenizacao ou reclamacao de qualquer
natureza.
10.5. 0 proponente e responsavel pela fidelidade e legitimidade das inforrnacoes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento Publico. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacoes nele contidas podera acarretar a eliminacao da proposta
apresentada, a aplicacao das sancoes administrativas cabfveis e a comunicacao do fato as autoridades
competentes, inclusive para apuracao do cometimento de eventual crime. Alern disso, caso a descoberta da
falsidade ou inverdade ocorra apos a celebracao da parceria, o fato podera dar ensejo a rescisao do
instrumento, rejeicao das contas e/ou aplicacao das sancoes de que trata o art. 73 da Lei nQ 13.019, de 2014.
10.6. A adrninistracao publica nao cobrara das entidades concorrentes taxa para participar deste
Chamamento Publico.
10.7. Todos os custos decorrentes da elaboracao das propostas e quaisquer outras despesas correlatas a
particlpacao no Chamamento Publico serao de inteira responsabilidade das entidades concorrentes, nao
cabendo nenhuma remuneracao, apoio ou indenizacao por parte da adrninistracao publica.
10.8. 0 presente Edita! de chamamento publico tera validade de 12 (doze) meses a contar da data da
hornologacao do resultado final, podendo ser prorrogado por igual periodo.
10.9. Constituem anexos do presente Edita!, dele fazendo parte integrante:

Anexo I -TERMO DE REFERENCIA;
Anexo II-MODELO E ORIENTA�OES PARAAPRESENTA�AO DA PROPOSTA
Anexo III -DECLARA<;:AO DO ART.27 DO DECRETO nQ 8.726, de 2016, e RELA<;:AO DOS DIRIGENTES
DA PROPONENTE;
Anexo IV-DECLARA�AO SOBRE INSTALA<;:OES E CONDl<;:OES MATERIAIS;
Anexo V -MODELO E ORIENTA<;:AO PARA APRESENTA�AO DE PLANO DE TRABALHO;
Anexo VI -DECLARA<;:AO DA NAO OCORRENCIA DE IMPEDIMENTOS;
Anexo VII - MINUTA DO TERMO DE COLABORA<;:AO.

Fortaleza, CE, 09 de janeiro de 2020
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