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EDITAL DE CHAMADA PtiBLICA N® 04/2019/SDHDS

0 MUNlCfPlO DE FORTALEZA atraves da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento
Social - SDHDS, torna publico, para eiencia dos interessados, o presente EDITAL DE CHAMAMENTO
PUBLICO n& 04/2019 - SDHDS, que se destina a selegao de propostas de organizagdes da sociedade civil,
conforme defmidas no art. 20, inciso 1, da Lei 13,019/2014, sem fins lucrativos, para formalizagao de
parcerias na modalidade termo de COLABORA^AO, visando a consecugao de finalidade de interesse

publico e redproco que envolve a transFerencja de recursos financeiros as Organizagoes da Sociedade
Civil [OSC) na seara da POLIT1CA DE ASSISTENCIA SOCIAL, nas condigoes devidamente caracterizadas e
especideadas neste instrumentto convocatorio.

1 PROPOSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PtfBLICO
1,1,A finalidade do presente Chamamento Publico e a selegao de propostas visando k celebragao de termo
de COLABORA£AO que tenha por objeto colaborar na execugao do Programa CRES£A COM SEU
FJLHO/CRIAN^A FELIZ, visando uma maior promogao do pleno atendimento dos direitos da crianga na
primeira infancia, integrando 4s Politicas Publicas voltadas ao atendimento dos direitos da crianga na
prjmeira infancia no Smbito do Munidpjo de Fortaleza, nas condigoes estabelecldas no Anexo I -TERMO
DE RFFERENC1A deste edital.

1,2. PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL CONTEMPLADO NESTE EDITAL: PROGRAMA CRESCA COM
SEU FILHO / CRIANCA FELIZ - foi instituido pela Lei Municipal ns 10.646, de 23 de novembro de 2017,

resultado da unificagao do Programa Federal Crianga Feliz e o Programa Municipal Cresga com seu filho,
no Municipio de Fortaleza, tendo como objetivo maior promover o pleno atendimento dos direitos da
crianga na primeira infancia, integrando as Politicas Publicas voltadas ao atendimento dos direitos da
crianga na primeira infebicia no dmbito municipal. Desta forma, apresenta-se: PROGRAMA CRESCA COM
SEU FILHO - Idealizado pela Prefeitura Municipal de Fortaleza consoante o Plano Municipal pela Primeira
Infancia (Lej Municipal n$ 10.221, de 13 de junho de 2014), regulamentado pelo Decreto Municipal n 2

14,036, de 12 de junho de 2017, no qual se adota lira padrao estrategico de fortalecimento de
compet^ncias familiares para o cuidado dos fllhos com afeto e a qualificagao dos profissionais. Desenhado
para atender gestantes e criangas at£ 3 anos de idade cadastradas no Cadastno Dnico para Programas
Sociais do Governo Federal (Cadunicoj, residences em bairros de alta vulnerabilidade social, economica e
de satide. Alicerga-se em tres singularidades: equidade, transversalidade ao modelo de Atengao Pdmaria
do Brasil [Estrategia Sadde da Familia) e intersetorialidade. A equidade se concretiza a partir da selefao
prioritaria das familias, a transversalidade £ alcanfada quando a equipe da Estrategia Satide da Familia
potencializa ao reforgar e qua]ificar suas agoes para o desenvolvimento da crianfa de 0 a 3 anos ofertando
visitas domiciliates quaiificadas e intersetorialidade por abranger quatro Politicas Publicas: a de Satide,

Educagao, Assistencia Social e Direitos Humanos. PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Instituido pelo Decreto
Federal n 2 8,869, de OS de outubro de 2016, ap6s a Lei Federal ne 13.257, de8 de margo de 2016, dispor
sobre Politicas Publicas para Primeira Infancia, colocando em evidenda o desenvolvimento saud^vei nos
primeiros anos de vida. Tem carter intersetorial, envolvendo vanas politicas pdblicas (Saude, Educagao,
Assistencia Social dentre outras), tem por objetivo implementar agoes de apoio as familias no exerdcio
das Fungoes de protegao, cuidado e educagao das criangas na primeira infancia, considerando a familia e
sen contexto de vida, O Programa Crianga Feliz atendera gestantes, criangas de ate seis anos e suas
familias, priorizando: gestantes, criangas deate tr£s anos e suas familias beueficiarias do Programa Bolsa
Familia; criangas de tr§s ate sejs anos e suas familias beneficiarias do Beneficio de PrestagSo Continuada;
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e crianpas de zero at£ seis anos afastadas do convivio familiar em razao da apiicapcio de medida de

protepao prevista no art 101, caput, incisos VN e V]]], da Lei nG 8.069, de 13 de julho de 1990, e suas
famflias

1.3. Serao selecionadas propostas conforme o(s) lote(s) previsto(s) no ANEXO 1 -TERM0 DE REFERfiNCIA
deste edital, observada a ordem de classificapao e a disponibilidade orpament^ria para a celebrapao do
termo de colaborapao.

1.4. O procedimento de selepao reger-se-3 pela Lei n-13.019, de 31 de julho de 2014, pelo Decreto n
8.726, de 27 de abril de 2016 e pelos demajs normativos aplk£veis, alem das condipbes previstas neste
Edital.
2 QBfETO DO TERMO DE COLABORAfAO
2.1 O termo de COLABORA£AO sera celebrado no intuito de colaborar na execupao do Programa CRES£A
COM SEU FlLJHO/CRIANfA FELJZ, visando uraa rnaior promopao do plena atendimento dos direjtos da
crianpa na primeira infancia, integrando as Pohticas Ptiblicas voitadas ao atendimento dos direitos da
crjanpa na primeira infSncia no ambito do Munidpio de Fortaleza, nas condipoes estabelecidas no Anexo
I -TERMO DE REFER6NCIA deste edital.
2.3 O servipo em comento tera como publico alvo gestantes com vinculo PAIF e inscritas no CAD0NICO e
crianpas de 0 a 6 anos de idade.

3. PARTICIPACAO MO CHAMAMENTO PUBEICO

3.1. Poderio participar deste Edital as organizapoes da sociedade civil (OSCs), assim consideradas
aquelas definidas pelo art. 2-, indso 1, alineas "a", "b" on "c", da Lei n- 13.019, de 2014 (com redapao dada
pela Lei n ^ 13.204, de 14 de dezembro de 2015) :

a) Eutjdade privada sem fins lucrative (associap§o ou fundapao) que nao distribua entre os seus
sbcios ou assodados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados,
sobras, excedentes operartonals, brutos ou lfqujdos, dividendos, isenpoes de qualquer natureza,

participates ou parcelas do seu patrimdnio, auferidos mediante o exercicio de suas atividades, e que os
aplique integralmente na consecupao do respective objeto social, de forma imediata ou por meio da
constituipao de fundo patrimonial ou fundo de reserva;

As sociedades cooperativas previstas na Lei ne 9-867, delO de novembro de 1999; as integradas
por pessoas em situapao de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social, as alcaupadas por programas e
apoes de combate a pobreza e de gerapiio de trabaiho e renda; as voitadas para COLABORA£AO, educapao
e capacitapao de trabalhadores rurais ou capacitapao de agentes de assistencia tetnica e extensao rural; e
as capacitadas para execupao de ativjdades ou de projetos de interesse publico e de cunho social; ou

c) As organizapoes religiosas que se dediquem a ativjdades ou a projetos de interesse pdblico e de

cunho social distintas das destinadas a fins exdusivamente religiosos

3.2. Para participar deste Edital, a OSC dever^ cumprir as seguintes exigencjas:

a) Estar devidamente inscrita no Conselho National de Entidades de Assistencia Social - CNEAS;

Esfcar devidamente Inscrita no Conselho Municipal de Assistencia Social - CMAS;

b)

b)
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Dedarar, conforme modelo constante no Anexo II - MODELO E GRIENTAfOES PARA
APRESENTA^AO DA PROPOSTA, que esta ciente e concorda com as disposipoes previstas no Edital e sens
anexos, bem como que se responsabiliza pela veracidade e legitimidade das infcrmapoes e documentos
apresentados durante o processo de seiepao.

c)

4.REQUISITOS EIMPEDIMENTOS PARA A CELEBRACAO DO TERMO DE COLABORA£AO

4.1. Para a celebrapao do termo de COLABORA^AO, a OSC deverd atender aos seguintes requisites:

ter objetivos estatutdrios ou regimentais voltados a promopao de atividades e finalidades de

relevanda publica e social, bem como compatfveis com o objeto do iustrumento a ser pactuado (art 33,

caput indso 1,e art 35, caput inciso III, da Lei n2 13 019,de 2014). Estao riispensadas desta exigencia as
organizapoes religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33,§§ 22 e 3-, Lei n0 13.019, de201.4);

ser regida por normas de organizapao interna que preve jam expressamente que, em caso de
dissolupdo da entidade, o respectivo patrimonio Jiquido sera transferido a outra pessoa juridica de igual
natureza que preencha os requisites da Lei nG 13.019, de 2014, e cujo objeto social seja,

prefcrendalmente, o mesmo da entidade extiuta (art. 33, caput inciso Ill, Lei na 13.019, de 2014). Estao
dispensadas desta exiggneia as organizapoes religiosas e as sociedades cooperativas (art 33, §5 2s e 3s,

Lein0 13.019, de 2014);

ser regida por normas de organizapao interna que prevejam, expressamente, escriturapao de
acordo com os prindpios fundamentals de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade
(art 33,caput inciso IV, Lei n0 13.019, de 2014);

possuir, no momento da apresentapao do piano de trabalho, no rninimo 1 (um) ano de exist£ncia,
com cadastro ativo, comprovados por meio de documeutapao emitida pela Secretaria da Receita Federal

do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ (art.33, caput, inciso V, alinea "'a", da
Lein0 13.019, de 2014);

possuir experience previa na realizapao, com efetjvjdade,do objeto da parceria ou de natureza

semelhante, a ser comprovada no momento da apresentapao do piano de trabalho e na forma do art. 26,

caput, inciso III, do Decreto u 2 8.726, de 2016 (art. 33, caput inciso V, alinea "b”, da Lei ns13.0l9, de
2014, e art 26, caput, inciso 111, do Decreto o2 8.726, de2016);

possuir instalapoes e outras condipoes materials para o desenvolvimento do objeto da parceria e o

cumprimento das metas estabelecidas ou, altematlvamente, prever a sua contratapao ou aquisipao com
recursos da parceria, a ser atestado mediante declarapao do representante legal da OSC, conforme Anexo

DECLARA£AO SOBRE 1NSTALA0ES E CONDI0ES MATERIA1S Nio serd necessaria a
demonstrapao de capacidade previa instateda. sendo admitida a aquisipao de bens e equipameutos ou a

realizapao de servipos de adequapao de espapo fisico para o cumprimento do objeto da parceria (art 33,

caput inciso V, alinea V e §SS, da Lei nG 13.019, de 2014, e art. 26, caput inciso X e §12, do Decreto n0

8.726,de 2016);

deter capacidade tecnica e operadonal para o desenvolvimento do objeto da parceria e o
cumprimento das metas estabelecidas, a ser comprovada na forma do art, 26, caput, inciso Ill, do Decreto

n2 8.726, de 2016. Nao sera necessaria a demonstrapao de capacidade previa instalada, sendo admitida a
contratapao de profissionais, a aquisipao de bens e equjpamentos ou a realizapao de servipos de

a)

b)

c}

d)

e)

0

IV

g)
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adequapao de espafo fisico para o cumprimento do objeto da parceria (art. 33, caput, indso V, alinea "c" e

§52, da Lei n213.019, de 2014, e art. 26, caput,indso 111 e §ls, do Decreto ne 8.726, de2016);

apresentar certidoes de regularidade fiscal,previdenciaria.tributdria, de contributes,de divida
ativa e trabalhista, na forma do art. 26,caput, incisos IV a VI e §§ 2e a 4-, do Decreto n2 8,726, de 2016
(art. 34, caput,indso II,da Lej n2 13.019, de 2014, e art. 26, caput, incisos IV a VI e §§ 25 a 4s, do Decreto
n2 8.726,de 2016);

apresentar certidao de existencia juridica expedida pelo cartorio de registro civil ou copia do
estatuto registrado e eventuais altera^oes ou,tratando-se de sociedade cooperativa, certidao simpiificada
emitida por junta comercial (art. 34, caput,inciso III, da Lein2 13-019,de 2014);

apresentar copia da ata de eleifao do quadro dirigente atual, bem como relapao nominal
atualizada dos dirigentes da eotidade, conforme estatuto ou normas regimentals com endere^o, telefane,
enderefo de correio eletronico, nfimero e orgao expedjdor da cartelra de identidade e ndmero de registro
no Cadastro de Pessoas Ffsicas - CPF de cada um deles, conforme Anexo III - DECLARA£AO DO ART.27 DO
DECRETO n2 8.726, de 2016, e RELAfAO DOS DIRIGENTES DA PROPONENTE;(art. 34,caput, incisos V e

VI,da Lei n2 13.019,de 2014,e art. 26,caput, inciso VII,do Decreto n® 8.726, de 2016);

comprovar que ftinciona no enderepo declarado pela entidade,pormeio de copia de documento
habil, a exemplo de conta de consume ou contrato de locapao (art. 34, caput, inciso VII, da Lei n2 13.019,
de 2014, e art. 26,caput, inciso VIH,do Decreto n0 8.726, de2 G16);

atender exigences previstas na legislafSo especifica, na hipotese de a OSC se tratar de
sociedade cooperativa (art. 22, inciso 1,alinea r'b'\ e art. 33,§3a, Lei n2 13.019, de 2014);

4.2.Ficara impedida de celebrar o termo de COLABORAfAO a OSC que:

nao esteja regularmente coustituida ou, se estrangeira, nao esteja autorizada a funciooar no
territory nacional (art 39,caput,incisoI, da Lei n2 13.019, de 2014);

esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada (art. 39, caput,
indsoII, da Lei n2 13.019, de2014);

tenha, em seu quadro de dirigentes,membro de Poder [Legislative,Executive e Judiciario) oudo
Ministerio Publico, ou dirigente de orgao ou entidade da administrapao publica federal, estendendo-se a

vedapao aos respectivos cOnjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, at£
o seguudo grau, exceto em relapao as entidades que, por sua propria natureza,sejant constituidas pe)as
autoridades referidas.Nao sao considerados membros de Poder os integrautes de conselhos de direitos e

de politicas publicas (art. 39, caput,inciso III e §§ 5s e 6e, da Lei n2 13.019, de 2014, e art. 27, caput,indso
Ie §§12 e 22, do Decreto ns 8.726, de 2016);

tenba tido as contas rejeitadas pela administrapao publica nos ultimos 6 (cinco) anos,exceto se for
sanada a irregularidade que motivou a rejeip^o e quitados os debitos eventualmente imputados, ou for
reconsiderada ou revista a decisao pela rejeipao, ou, ainda, a apreciapao das contas estiver peudente de
decisao sobre recurso com efeito suspensive (art. 39, caput inciso IV,da Lei n2 13.019, de2014);

tenha sido punida, pelo perfodo que durar a penalidade,com suspensao de partjcipapao em
licitapao e irapedimento de contratar com a administrate, com dedarapao de inidoneidade para liritar
ou contratar com a adrainistrapao publica,com a sanpao prevista no inciso II do art 73 da Lei n2 1^1)19,

*0

0

j]

k)

I)

a)

b)

0

4)

ej
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de 2014, ou com a sanfao prevista no inciso HI do art. 73 da Lei nG 13.019, de 2014 (art.39, caput, indso
V, da Lei n9 13.019, de 2014];

tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de
Contas de qualquer esfera da Federafao, em dedsao irrecorrivel, nos ultimos 8 (oito) anos (art. 39, caput,
indso V], da Lei ne 13.019, de 2014); ou

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 Federafao, em
decisao irrecorrivel, nos bltimos 8 (oito) anos; que tenha sido julgada responsavel por falta grave e

inabilitada para o exerdcio de cargo em comissao ou funfao de confianqa, enquanto durar a inabilitafao;

ou que tenha sido conslderada responsevel por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos
estabelecidos nos incisos 1, JJ e III do art. 12 da Lei nG 8-429, de 2 de junho de 1992 (art. 39, caput, inciso
VII, da Lei nG 13.019, de 2014).

n

g]

5. COMISSAO DE SELE£AO

5.1. A COMISSAO DE SELEfAO E ANALISE DE PROJETOS DO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA nG 04

/2019 SDHDS e orgao colegiado a ser constituido previamente £ etapa de avaliapao das propostas
mediante portaria, sendo composto por 03(tres) membros titulares e 02(dois) membros suplentes,

escolhidos dentre os tecnicos lotados na SDHDS, e se destinar^ a processar e julgar o presente
chamamento publico,

5.2. Deverd se dedarar impedido membro da COMISSAO DE SELEf AO E ANALISE DE PROJETOS DO
EDITAL DE CHAMADA PUBLICA «204/2019 SDHDS que tenha participado, nos bltimos 5 (cinco) anos,

contados da publica^io do presente Edital, como associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou
empregado de qualquer OSC partidpante do chamamento pdblico, ou cuja atuapao no processo de seleqao
configure conflito de interesse, nos termos da Lei nG 12.813, de 16 de maio de 2013 (art, 27, §§ 29 e 3-, da
Lei ne 13,019, de 2014, e art. 14, §§ l9 e 2-, do Decreto nft 8.726/2016).

5.3. A declaraqdo de impedimento de membro da COMISSAO DE SELEfAO E ANALISE DE PROJETOS
DO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA tiH 04/2019 SDHDS nao obsta a continuidade do processo de
selefao. Configurado o impedimento, o membro impedido deverd ser imediatamente substituido por
membro suplente, ou inexistindo esse por outro tecnico da SDHDS que possua qualificafao equivalente a
do substituido, sem necessidade de divulga^ao de novo Edital (art. 27, §§ 1- a 3-, da Lei nG 13.019, de
2014, e art. 14, §§ la e 2- r do Decreto ns 8.726/2016).

5.4. Para subsidiar seus trabalhos, a COMISSAO DE SELE£AO E ANALISE DE PROJETOS DO EDITAL
DE CHAMADA PUBLICA n2 04/2019 SDHDS podera solidtar assessoramento tdcnico de especialista que
nao seja membro desse colegiado.

5.5. A COMISSAO DE SELE^AO E ANALISE DE PROJETOS DO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA
04/2019 SDHDS podera realizar, a qualquer tempo, diiigencias para verificar a autenticidade das
informaffies e dociimentos apresentados pelas entidades concorrentes ou para esclarecer duvidas e
omissdes. Em qualquersituafsio, devem ser observados os principles da isonomia, da impessoaJidade e da
transparSncla.
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6. DA FASE DE SELE£&0

6.1 A fase de selefao observara as seguintes etapas:

Tabela 1 - CRONOGRAMA DO EDITAL

DESCRIf AO DAETAPA DATASETAPA
19 de fevereiro de 2019 no site

.'https://rf esenvolvimentosorial.fnrtaleza.ce.gov.br/editais
(Art.26,da Lei Federal ns13019/2014)

Publicapao do Edital de
Chamamento Publico,

1

Apresentafao das propostas pelas
OSCs. 22 a 27 de mar^o de 20192

Etapa competitiva de avaliafao
das propostas pela Comissao de

Sele;ao.
28 de marfo a 02 de abril de 20193

Divulgaqao do resultado
prelimioar.

i 02 de abril de 20194

Jnterposifao de retursos contra o
resultado preliminar. 03 a 09 de abril de 20195

Analise dos recursos pela
Comissao de Selepao,

10 a 12 de abril de 20196

Homologate e pubI leafao do
resultado definitive da fase de
selefao, com divnlgafao das

decisOes recursais proferidas (se
houver).

16 de abril de 20197

6,2. Conforme exposto adiante., a verificapao do cumprimento dos requisites para a celebrafao da parceria
(arts. 33 e 34 da Lei na 13.019, de 2014) e a nao ocorrencia de impedimento para a celebragao da parceria
(art 39 da Lei na 13.019, de 2014) d posterior £ etapa competitiva de julgamento das propostas, sendo
exigfvel apenas da (s) OSC (s) selecionada (s) (mais bem dassificada/s), nos termos do art. 28 da Lei n9

13.019, de 2014.

6.3 Etapa 1: Publicai;ao do Edital de Chamamento Publico.
6.3.1. 0 presente Edjtal sera divulgado cm pSgina do sitto eletronico oficia] da Secretaria Municipal dos
Direitos
https: //desenvolvimentnsociaLfortaleza.ce.gov, br/edi ta is. e o periodo para apresentafao das propostas
pelas OSC interessadas somente iniciard apds 30 (trinta) dias contado da data de publicafao do Edital.
6.4. Etapa 2: Apresenta^ao das propostas pelas OSCs

6.4.1. As propostas serao apresentadas pelas OSCs, obrigatoriamente com toda a documentafao solicitada
neste edital devidametite encademada, em envelope linico lacrado, no horario de 08h:3Omin £s 16h,
na Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social - SDHDS, localizada na Rua
Padre Pedro de Alencar, n.- 2012, Messejana, Fortaleza-CE, no setor de protocolo, salvo nos dias de
sabado e domingo, feriados e pontos facnltativos, tendo em vista nao haver atendimento ao piiblico, em
ate 30 dias da publicagao do edital.

DesenvolvimentoHumanos Social internetSDHDS na

Rua Padre Pedro de Alencar, n.9 2012, Messejana, Fortaleza-CE
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6.4 1-1, A encademafao 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 trauspareute na frente e capa opaca na parte de verso, Devendo conter no PRIMEIRO
VOLUME a proposta conforms o Anexo IJ -MODELO E GRIENTACOES PARA APRESENTA£AO DA
PROPOSTA deste edital, e no SEGUNDO VOLUME os documentos comprobatdrios referente ao crit^rio de
julgamento da letra (E) DA CAPACIDADE T^CNICA-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, oao serao analisados os
eonteddos impressos no anverso das folhas;

c) Todos os volumes devem ter todas as folhas paginadasseqiienrialmenteeem ordera crescente;

6.4.1.2. O envelope devera confer externamente a seguinte identiffcagao (um envelope para
cada instltuigaoj:

DA PROPOSTA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 0472019 SDHDS
LOTE ( ESPECIFICAR O LOTE)
DESTINATARIO
ASECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDHDS
DOCUMENTOS DE QUAUFICAQAO TECNICA

REMETENTE
NOME DA INSTITUIQAO:
CNPJ:
ENDERECO E TELEFONE:
6.4.1,3. A nao observSncia dos itens anteriores prejudicara a analise da proposta apreseutada.

6.4 2. Observado o disposto no item 6.5.3, deste edital, as propostas deverao conter, no mfnimo, as
seguintes informafbes:
a) Descriqao da realidade objeto da intervenfao pretendida e do nexo eotre essa realidade e o projeto
proposto.
b) Adequafao da proposta em conformidade com os objetivos esperificos listados no item 2,2 e no Anexo
J - TERMO DE REFERENC1A deste Edital

c) Descrifao da metodologia empregada nas afoes a serem desenvoividas

d) Informa^oes sobre a^oes a serem execntadas, metas a serem atingidas, indicadores que aferirao o

cumprimento das metas e de prazos, cronograma de prazos para a execufao das apoes e cumprimento das
metas.
e) Adequapao da proposta ao valor de referenda constante ANEXO I - TERMO DE REFERENCE deste
Edital, com menpao expressa ao valor global da proposta.
f ) Capacidade t£cnico-operacional da institulpao proponente, de no minimo 01(um) ano, por meio de
experiSncia comprovada de realizafoes na gestao de atividades ou projetos reladonados ao objeto da
parceria ou de natureza semelhante.
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6.4.2.1. Para comprovafao da capaddade tecnko-operacional da instituj^ao proponents serao admitidos,

sem prejufzos de outros:

a) instrumentos de parceria firmados com organs e entidades da administrate ptiblica, organismos
internadonais, empresas ou outras organizafbes da sociedade civil;
b) relatorios de atividades anual com comprovafao das afoes desenvolvidas, acompanhado do protocolo
de sua apresentapao no Conselho Municipal de Assistencia Social ou Conselho Nacional de Assistnda
Social;
c) declarafbes de experiencia previa e de capacidade tecnica no desenvolvimento de ativjdades ou
projetos relaciooados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, emitidas por orgaos ptiblicos,

institutes de ensino, redes, organizafbes da sociedade civil, movimentos socials, empresas pdblicas ou
privadas, conselhos, cotnissoes ou comites de political publicas; ou

6.4.3. Somente serao avalladas as propostas que forem protocoladas ate o prazo limite de envio das
propostas pelas OSCs constante da Tabeia 1.

6.5. Etapa 3: Etapa competitiva deavalia^ao das propostas pela Comissao de Seleqio.

6.5.1. Nesta etapa, de carater eliminatdrio e dassificatdrio, a Comissao de Sele^ao ajialisard as propostas
apresentadas pelas OSCs concorrentes de acordo com os criterios da Tabeia 2.

6.5. 2. A Comissao de Selefao tera o prazo estabelecido na Tabeia 1 para condusao do julgamento das
propostas e divulgafao do resultado preliminar do processo de selepaa, podendo feal prazo ser
prorrogado, de forma devidamente justificada, por ate mais 30 (trinta) dias.

6.5.3. As propostas deverao conter informafoes que atendam aos criterios de julgamento estabeleddos na
Tabeia 2 abalxo, observado o contido no Anexo I - TERM0 DE REFERfiNClA.

6.5.4. A avaliapao individualizada e a pontuapao serao feitas com base nos criterios de julgamento
apresentados no quadro a segulr:

TABELA 2 - CRITERIOS PE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
"SSSTITI^ ! PONTIJACAO

MAXIMA DO
ITEM

POIVTCACXO DOS CRITERIOS DE
JULCAMBSSTOCIutfc«J0;tii»rilLGAMCNTO :

Integralmente coerejite1,5
Cronograjna das aq&es a scrcm
Kv-eculadas em coer^ncia com o

atendimento a demanda
PardaJ merits cocrcnte1,0
Insuficiente ou pouco

coerentc0,0
[ntegralmente ero

consonant:[3t ,0{A) PA FROPOSTA:
i n f o r m s s o b r e as a^Ges
a serem txteutadas,

atingid^Si
serem

6,5Metas quantitative e mensur&vds a
serem atjngidas em ccnson&rtcia

com. o termo de referenda
(5e a soma das
tiotas dos tres
avaliadore*
resultar
0t0(zero) em
qualqtier uni
desses criterios
a OSC sera
eliminada)

Pardalnicrtte em cotisotidncia0,3
Fnsuficiente on com pouca

conson^ocia0.0a serem
resultacfii*
alcan^ado^ mdjeadores que
aferirHo o cumprimeritn de
prazos de exetugdo das
mefles e de metas

Apresenta de fbrroa
satisfatcria

em
i ,o

Indicadores- de cutnpninento de
metas com apresentagSo de tabeia

de referenda de leitura de
indicadores

Pardafmetite apresentudo de
fonna satisfat6ria0,3

Apreaenta de forma
equivocada ou nSo apnesenta0.0

Apresenta de forma
satisfattiria

Indicator de cumpHinento de
pianos com aprcgejitajpao de tabeia

de referenda de leitura de

1,0
Farcialroente apresentado dc0,3
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forma satisfatGriaindlcadoTcs
Apresenta de forma

oqujvocada on nao apfesenEa0,0
Apresenta de forma

satisfatdria0.5
MonitoramcntO da aferfolio dos

jndicadorcs no dccorrer e no final
da parceria

Apresenta parcialmente:

gaiigfatorio0.1
Apresenta de forma

cgnivoeatia on n£o apresenta0,0
Apregenta de forma adequada

' e com economia de recursos
pllblicos, ou seja, inferior ao

vaEor contido no tormo de
refer^ttcta at£ menos 5% degte

0,5

Adcqua^ao do valor da proposta ao
valor previsto no Terroo de

Referenda
Apresenta de forma adeqnada,

ou scja, igual ao valor contido
no tenno de referenda

OJ
Ultrapassa ou estk inferior a
malg de 5% do valor contido

no termo de referenda
0.0

Apresenta do forma
satisfatoria1.0

Describe dos rcsulftdos a gerem

alcanfados por cada 3£&o
desenvolvida

Apresenta parcialmente
satisfatdrio0,3

Apresenta de forma
ogolvocada ou nflo apresenta0,0
Inte^ralmente adequados e

apres&tHados para cada aego
Partial mente adequados ou
y£o apresentados para todag

as ayoes

131.5 Se a soma das
tiotas dos tr§&
avaliadores
resuitar
O.Ofzero)
qualquer
desses criforfos
a OSC seri
eliminada

Objetivos gsral e especificos da
proposta adequados a politics

publics de AssistAycia Social, em
especial as orientatOes acerca da

execu£ilo dos servfoos
socioassEstentiais disposto no

Anexo J - Tcrmo de Referenda

0.5
fBU>A ADEQUA^AO A
POLITICA PUBLICA
Adequacy da praposta aos

ybjetivys da poJitica

em
em
umJnsuficiente ou com pouca

adtqja^io0,0

Apresenta de forma
satisfatoriaCOApregenta PROPOSES contextualizada

com dados em pesquisas recenteg

on fomecidos por sigtemaa on line
de informal de Or^o pribljco on

iniititui^oes privadas de notdrio
reconhccimcnto tientifico

U
Se a soma das
notas dos tres
avaliadores
resuitar
0,0(£ero)
qnaEquer
desses criterios

= a OSC sera
eli.mipada

Apresenta partialrnente
gattsfaforio03

emApresenta de forma
equivocada on njjp apresenta0,0 em

(C}DA
COMEXTUA LIZACAO

Describe da realidsde Mbjeto
da parceria e do nexo entry
essa realidade e a atmriade

ou projeto propysto

Apregenta de forma
satisfatdrja

um
1,0Apresenta Icvantamcito atualizado

de dados socioeconomicos dos
uguGrios do servi^o c caractenstic&s

netevantes dots) territories ) de
execu^ao

Apresenta parcialmente
gatigfaforio03

Apresenta do forma
eqnivocada ou nao apresenta0.0

Apresenta de forma
gatisfatoria1,0

Aprese-nta de forma clara e objelAa
o nexo caugal entre a realidade
dcscrita e a atividade on pxqjeto

proposto

Apresenta parciaJmcnte
gatigfati^rio03

Apresenta de forma
equivocada ou nlo apresenta0.0

Apresenta de forma
satisfattiria

3,01,0
Apresenta erobasaroento tedrico e
principioJogico com suajdevidag
referencing para fodas as a^des a

gerem exec u Ladas

Se a soma dag
noms dos tr^s
avaliadores
resultnr
0.0(2ero)
qualquer
desses criteri

Apresenta parcialmente
satlsfafoiHo0.3(D) DA METODOLOGIA

Descriyao da metodofogia
ympregada nas a &erem

desenvolvidas
Apresenta de forma

gquivocada on n^o apregenta0,0 em
em

Apregenta metodologia delaJhada.
clara, coerente e objetiva para todas

^s aeQeg a gerem executas

Apresenta metodologia
detafoada^ clara* coerente e

objetiva para tod as as acoes $.

utti2,0

Rua Padre Pedro de Alencar, n.& 2012, Messejana, FortaJeza-CE



Prefeitura de
Fortaleza
'niiVh’ijri? Municipal doi Dif*ita*.
H'jnvario? -R D«ssnv6lyirA£HtQ- ,Rxi4l

a OSC ser£
dmimada

serem executadas on pelo
mends 75% dejas

Aprescnta metodofogia
detaJbada de forma fl3o

satisfat6ria integralmente.
mas dam, cocrente e objetiva
para todas as a^ties ou parte

deJas

1,0

H£o apnesenta mctotfologia
cfari. coerente e objetiva para

rodag as ac&cs
00

Comprova experience tunica
operational de no mini mo j
01{ um ) fino gem gobreposi^ao
de meses.

Comprova capacidade t£cnico-
operadonal da mstituig^o
proponents, de no nrinimo 01( um )
ano. por tneio de experi£ncia
comprovada de reaHzaftfeg na
gestSo de atividade^ ou projetos
relacionados ao objeio da parceria
ou de natureza s£melharite,

emenderido tsta como sendo o
tr&baiho de acompanhamento
soeioassisttfltjal
desenvolvimento infami)
primeira infancia ou/$ gestaoteg.

1,0

N£o comprova exp^riSncia
t^cnica operacional de no
rmnirno 01 ano wm
sobrcposi£ao de meges-

do
00na

Comprova experiencia cm
projetos. advidades e a^fres,
cujo a soma dos periodos de
cxetufao seja iguai on
superior a d0(seiS£nta > tntses j
gem sobreposicao
Comprova experi^nda etn
projetos, atividadei e acOes,
cujo a soma dos pcriodos de
excco^&o geja inferior a
60lscssenta> megag e superior
a 12(doze) sem gobreposic3o -
Nao comprova on comprova !
de forma inferior a 12(doze}
mescs sem gobrepogi^o

U( ) DA CAPACIDADE
TECN1CA-

GPERACIONALt Comprovar
por meio de expcri ^nda a
gestae de abvidadeg ou

projetosrelacionados ao objeto
da parceria on de natureza
semelftante degtacando a

capacidade de atendimento e a
capilaridade da organiza^So.

Comprova experi ^ncia relacionada
ao atendimento dc crianfas na
primeira mfincia. gestantes c-'ori
suas
relacionada
socioassistendal na prote^o social
basics ou especial

famflias cm atividade
sem^oao 1,0

3.5
DO

Comprova experi£nda cm
projetos, atividades e agt)es,
cujo a soma dos periodog de
e&ecu^ao seja iguai Ou
superior a 60( gegscnta} meses
sem sobreposio^o.
Comprova experi^nda em i

projetos. atividades e aif &eg,

cujo a soma dos pcrlodos de
execute geja inferior a
60( sessenta) megeg e superior
a 12(doze) sem sobreposicSg

LO

Comprova experi^nda relacionada
ao atendimento de gegtajites,
crian^as na primeira infancia ftfou
suas familais no campo da
educate, egporte e Jazen cuUura ou
saude mental

0,5

Nao comprova on comprova
de forma inferior a l 2(doze)
meges sem sobreposi^aO

OO

[F) ORGANlZAgAQ DA
PRGPOSTA: atender acs enteritis

Atcndimetuo do todos og cril^rios
dc organ izac-Bo da propogta Atende dc forma satisfatdm 0^0,5
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prtvisios no termo do edits! I item
6.4.1 * subitens) attflde de forma

saiisfat6da0,0

Pontua^ao Mdxitna Global 1 X.00

6.5.5 A falsidade de informapoes nas propostas poderii acarretar a eliminafao da proposta, podendo

ensejar ainda, a aplicapao de sanfao admiuistrativa contra a instituifao proponents e comunicagao do fato

as autoridades competentes, inclusive para apurafaodo cometimento de eventual crime.

6.5.6. 0 proponente deverd descrever minuciosamente as experidncias relatjvas ao criterio de julgamento

(EJ, informando as atividades ou projetos desenvoividos, sua duratao, finandador (es), local ou
abrangencia. benefkiarios, resultados alcanfados, dentre ontras informafoes que julgar relevantes.

6.5.7.Serao eliminadas aquelas propostas:

a] cuja pontuapao total for inferior a 5,0 (cinco) pontos;

b) se a soma das notas dos tres avaliadores resultar em ' zero'' em qualquer criterios de julgamento dos

itens (AJ, (B), [Cj|e (D);

c] que estejam em desacordo com o Edital (art, 16,§25, do Decreto n3 8.726, de 2016).

d) se nao comprovar capacidade t^cnico-operacional da instituj^ao proponente de no minimo 01(um) ano por
meio de experi^ncia comptovada de realizafdes tia gestao de atividades ou projetos relacionados ao objeto da

parceria ou de natureza semelhante

6.5.8. As propostas nao eliminadas serao classificadas,em ordem decrescente,de acordo com a pontuafao

total obtida com base na Tabela 2, assim constderada a m^dia aritmetjca das notas lambadas por cada mn
dos membros da Comissao de Selefao, em relafao a cada um dos criterios de julgamento.

6.5.9. No caso de empate entre duas on mais propostas, o desempate sera feito com base na maior

pontuafao total obtida com a soma dos criterios de julgamento do item (A). Persistindo a situa^ao de

jgualdade, o desempate sera feito com base na maior pontuapo total obtida, sucesstvamente, com a soma
dos criterios de julgamento do item (E), depois do Item (B), seguido pek> item [D] e por ultimo itemfCJ.
Caso essas regras nio solucionem o empate, sera considerada vencedora a entidade com mais tempo de

constituifao e, em dltimo caso, a questao sera decidida porsorteio,

6.5.10. Sera obligator!amente justificada a sele^ao de proposta que nao for a mais adequada ao valor de

referenda constante do chamamento publico, levando-se em conta a pontua^ao total obtida e a propor^ao

entre as metas e os resultados previstos em rela^ao ao valor proposto (art 27, §53 da Lei n 2 13.019, de
2014).

6.6. Etapa 4: Divulga^ao do resultado preliminar.

6.6.1A admjnistrafao publica divulgara o resultado preliminar do processo de sele^ao na peigina do sitjo

oficial da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social
hftps:/ /desonvn1viman tosoriai.forta Ieza.CR .gov.hr /editais. iniciando-se o prazo para recurso conforme
previsto na Tabela 01do item 6-1deste edital.

SDHDS
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6.7. Etapa 5: Interposi^o de recursoscontra o resultado preliminar.

Haver*i fase recursal somente apos a djvulga^ao do resultado preliminar do processo de selepao,

6.7.1. Nos termos do art. 18 do Decreto ne 8.726, de 2016, os participantes que desejarem recorrer contra
o resultado preliminar deverao apresentar recurso administrative, no prazo disposto na Tabela 01 do
item 6.1 deste edital, sob pena de predusao (art.59da Lei nB 9.784, de 1999).

6.7.2. Nao sera conheddo recurso interposto fora do prazo.

6.7 3. Os recursos serao apresentados obrigatoriamente era envelope lacrado, no horario de Q8h:30min
as 16h, na Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvoivimento Social - SDHDS, localizada na
Rua Padre Pedro de Alencar, n.s 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 pdblico.

6.7.4. E assegurado aos participantes obter cdpia dos elementos dos autos indispensdveis a defesa de seus
interesses, preferencialmente por via eletronica, arcando somente com os devidos custos. Para tanto,

deverti se dirigir a Comissao de Selepao apresentando autorizapao por escrjto do representante legal da
OSC requerente, acompanhada de ata de elei^ao deste e copia de jdentificafao civil da pessoa responsavel
em receber copias.

6.8. Etapa 6: Analise dos recursos pela Comissao de Selepao.

6-8.1 A Comissao de Selenao avaliara a existencia de recursos interpostos e os analisard no prazo definido
na Tabela 1 do item 6.1 deste edital.
6.8.2. Recebido o recurso, a Comissao de Sele^ao poderci reconsiderar sua decisao on, encaminhar o
recurso ao Secretirio Municipal da SDHDS, acompanhado com parecer tecnico e demais informafdes
necessarias a decisao final.
6.8.3. A decisao final do recurso, devidamente motivada, deve ser exph'cita, clara e congruente, podendo
consistir em declarapao de concordance com fundamentos de anteriores pareceres, informafoes,
decisoes ou propostas, que, neste caso, serao parte integrante do ato dedsdrio. Nao caber^ novo recurso
contra esta decisao.

6.8.4.0 acoihimento de recurso implicate invalidafao apeoas dos atos insuscetiveis de aprovejtamento.

6.9. Apos o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposi^ao de recurso, a Comissao de
Sele^ao encaminhara ao Secretario Munldpal da SDHDS para homologapao e divulgafao, no seu sftio
eletr6nico oficial, as decisoes recursais proferidas e o resultado definitivo do processo de sele^ao fart. 19
do Decreto ns 8.726, de 2016).
6.9.1. A homologate nao gera djreito para a OSC £ celebrafao da parceria (art. 27, § 6s, da Lei n- 13-019,
de 2014).
6.9.2. Ap6s o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma linica entidade com proposta
classiflcada (nao eliminada), e desde que atendidas as exigencies deste Edital, a administrate piiblica
podera dar prosseguimento ao processo de sele^ao e convoca-la para iniciaro processo de celebrapao.

7 DA CELEBRA^AO
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7.1.0 processo de celebrafao observard as seguintes etapas ate a assinatura do instrumento de parceria:

Tabela 3
DESCRIgAODA ETAPA DAS DATASETAPA:

Publjcapao no site
bem https:/ /desenvnlvimentosociaJ.fortaleza.ee.gov-hr/editais i

Fublicapao da Convocapao da(s) OSCfs)
selecionada(s)

^ classificada(s) para apresentafao do
piano de trabalho e comprovafSo do
atendimento dos requisites legais de
celebrafao de parceria

maisou

Prazo para apresentaf &o do piano de
trabalho

1 .atendimento
estatutarios e documentais exigidos
para celebraqao.

comprovafao do
dos requisites 15 dias corridos, contados da publ.icafao da convocafao

e

Vedficafao do cumpnmento dos

^ requisites de celebrafSo e outras
iexigencias legais. Analise do piano de
trabalho.

12 dias corridos, contados do termino do prazo anterior

Ajustes no piano de trabalho e
regularizapao de documentafao,

necessario.
15 dias corridos, contados do recebimento de

£0 comunicaqao por email da necessidade de a juste ou
regularizagao

05 dias uteis, contados do termino do prazo anterior

3

Parecer t£cnico, juridico e assinatura
do instrumento de parceria.4

Por analogia, com observance das regras de
pubiica^ao para contratos administrativos^ Publicaqao do extrato do termo de

colaborafao no Dtario Oficial Munidpio ^

7.2, Etapa 1: Cotivocapao da OSC selecionada para apreseutapao do piano de trabalho e
comprovafao do atendimento dos requisites para celebra^ao e outras exigencias legais.

Para a celebrafao da parceria, a administrafao pttblica convocara a OSC selecionada para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis a partir da convocafao, a presenter o seu piano de trabalho [art 25 do Decreto ne
8.726, de 2016) e a documentefao exigida para comprovafao dos requisites estatutdrios e documentais.
(arts. 28, caput, 33, 34 e 39 da Lei ns 13,019, de 2014, e arts. 26 e 27 do Decreto 8.726, de 2016), ern
envelope lacrado, no horario de 08h:30min ds 16h, na Secretaria Municipal dos Direjtos Humanos e
Desenvolvimento Social - SDHDS, localizada na Rua Padre Pedro de Alencar, n.a 2012, Messejana,

Fortaleza-CE, no setor de protocolo, salvo nos dias de sabado e domingo, feriados e pontes facultetivos,

tendo em vista nao haver atendimento ao publico. A convocafao se dar£ a criterio de convenieneja e
oportunidade da SDHDS.
7,2.1, Por meio do piano de trabalho, a OSC selecionada devera apresenter o detalhamento da proposta
submetida e aprovada no processo de sejefao, com todos os pormenores exigidos pela legislafao (em
especial o art. 22 da Lei n0 13.019, de 2014, e o art 25 do Decreto n- 8.726, de 2016), observado o Anexo

V - MODELO E ORIENTALAO PARA APRESENTAfAO DE PLANO DE TRABALHO
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7.2.2. 0 piano de trabalho deverd conter, no minirno, os segujntes elemeritos:

a) a descripao da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com o projeto e com as
metas a serem atfngidas;

b] a forma de execupao das apoes, indicando;

cj a descripao de metas quantitativas e mensur^veis a serem atingidas;

dj a defmipao dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a aferipao do
cumprimento das metas;

e] a previsao de receitas e a esdmativa de despesas a serem realjzadas na execupao das apoes, incluindo
os eocargos socjais etrabalhistas e a discriminapao dos custos diretos e indiretos necessdrios a execupao
do objeto;

f) os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso; e

gj as apoes que demaodaran 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 Edita I deverd induir
os elementos indicatives da mensurapao da compatibilidade dos custos apresentados com os prepos
praticados no mercado on com outras parcerias da mesma natureza, para cada item, podendo ser
utilizadas cotapoes, tabelas de prepos de associapoes proflssionais, publicapoes espedalizadas, atas de
registro de prepos vjgeutes on quajsquer outras fontes de informapao disponiveis ao publico. No caso de
cotapoes, a OSC deverd apresentar a cotapao de prepos de, no mmimo, 3 ftr£s) fornecedores, sendo
admitidas cotapoes de sitios eletronicos, desde que identifique a data da cotapao e o fornecedor
especffico. Para comprovar a compatibilidade de custos de determinados itens, a OSC poderd, se desejar,
utilizar-se de ata de registro de prepos vigente, consultando e encaminbando atas dispom'veis.
7.2.4. Alem da apresentapao do piano de trabalho, a OSC selecionada, no mesmo prazo adma de 15
(quinze] dias torridos, dever3 comprovar o cumprimento dos requisites previstos no inciso [ do caput do
art. 2s, nos Lncisos I a V do caput do art. 33 e nos incises (( a Vll do caput do art. 34 da Lei n9 13,019, de
2014, e a nao ocorrenda de hipoteses que iocorram nas vedapoes de que trata o art, 39 da neferida Lei,
que serao verificados pormeio da apresentapao dos seguintes documentos:
aj copia do estatuto registrado e suas alterapdes, em conformidade com as exigences previstas no art 33
da Lei n ^ 13,019, de 2014
b) comprovante de inscripao no Cadastro Nadonal da Pessoa Juridica - CNPJ, emitido no si'tio eletronico
ofiejal da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a OSC existe hd, no minimo, trSs
anos com cadastro ativo;

c) comprovantes de experiSncia previa na realizapao do objeto da parcerja 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 administrapao ptiblica, organismos
intemacionais, empresas ou outras organizapoes da sociedade civil; relatdrios de atividades com
comprovapao das apoes desenvolvidas; publicapoes, pesquisas e outras formas de produpao de
conbedmento realizadas pela OSC oua respeito dela; curriculos profissionais de integrantes da OSC,

sejam dirigentes, conselheiros, associados,cooperados, empregados, entre outros; declarapoes de
experience previa e de capacidade tecnica no desenvolvimento de atividades ou projetos relacionados ao
objeto da parceria ou de natureza semelhante, emitidas por drgaos publicos, mstjtuipoes de ensirto, reftep,
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organizafoes da sociedade civil, movimentos sodajs, empresas publicas ou privadas, conselhos,

comissoes ou comics de polideas publicas; ou pr£mios de relevdncia recebidos pela 05C;

d) Certidao de Debjtos Relatives a Creditos Tributaries Federais e a Divida Ativa da Uniao da Receita

Federal do Brasil;

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

f) Certidao Negativa de debito na es/era Municipal da sede da entidade proponente, caso nao seja do

municipio de Fortaleza;

g) Certid§o 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) relapao nominal atualizada dos dirigentes da OSC, conforme o estatuto, com enderepo.telefone,

enderefo de correio eletreinico, ntimero e organ expedidor da carteira de identidade e numero de registro

Cadastro de Pessoas Fisicas - CPF de cada um deles, conforme ANEXO III - DECLARA^AO DO ART.27
DO DECRETO n^ 8.726, de 2016, e RELAPAO DOS DIRIGENTES DA PROPONENTE;

j) copia de documento que comprove que a OSC funriona no enderepo por eJa deciarado, como conta de
consumo ou contrato de locafao;

k) declarafao do representante legal da OSC com infcrmafao de que a organizafao e seus dirigentes nao
incorrem em quaisquer das vedapoes previstas no art. 39 da Lei n 2 13.019, de 2014, as quais deverao
estar descritas no documento, conforme modelo no Anexo VI- DECLARAfAO DA NAO OCORRENCIA DE
IMPEDIMENTOS ;

L) declarafao do representante legal da OSC sobre a exist^ncia de instala^oes e outras condifbes materials
da organizafao ou sobre a previsao de contra tar ou adquirir com recursos da parceria, conforme Anexo
IV- DECLARAfAO SOBRE INSTALA0ES E CONDIDOES MATER1AIS

m) dedarafao do representante legal da OSC de que trata o art. 27 do Decreto n 2 8.726, de2016, conforme
Anexo III - DECLARAf AO DO ART.27 DO DECRETO n2 B.726, de 2016, e RELAFAO DOS DIRIGENTES
DA PROPONENTE.

7,2,5. Serao consideradas regulares as certidoes positivas com efeito de negativas, no caso das certidoes
previstas nas allneas j, k e I previstas no item 7.2.4.deste Edital.

7.3, Etapa 2 : VerificafSo do cumprimento dos requisites para celebrafao e outras exigencias
legais.Analise do piano de trabalho.

Esta etapa consiste no exame formal, a ser realjzado pela administrafao publica, do atendimento, pela
OSC selecionada, dos requisites para a celebra^ao da parceria (item 4,1deste Edital], a nao ocorr&nda de
impedimenta para a celebrayao da parceria (item 4,2 deste Edital] e cumprimento de demais exigences
descritas no item 7.2.4, deste Edjtal. Esta Etapa 2 engloba, ainda, a analise do piano de trabalho.

7.3.1, Esta etapa sera realizada em conjunto pelos tecnicos da C6lula de Gestao de Parceria, da Celula de

Prestafao de Contas e da Assessoria Juridica da SDHDS, que examinarao 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.

no
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7.3.2. Somente ser3 aprovado o piano de trabalho que estiver de acordo com as informa^oes ja
apresentadas na proposta apresentada pela OSC, observados os termos e as condifoes coostantes neste
Edital e em sens anexos (art. 25, §2-, do Decreto n2 8.726, de 2016). Para tanto, a administrafao pfiblica
federal podera solicjtar a realizafao de ajustes no piano de trabalho, nos termos do §3- do art 25 do
mesmo Decreto.
7.4.Etapa 3: Ajustes no piano de trabalho e regularizafao de documenta^ao, se necessario.

7.4.1. Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados ou constatado evento que
impefa a celebrafao ou quando as certidoes dispostas nas letras "d" a "hu do item 7,2 4 deste Edital
estiverem com prazo de vigenda expirado e novas certidoes nao estiverem disponfveis eletronicaraente,
a organizapao da sodedade civil serd comunicada do fato e instada a regularizar sua situafao, no prazo de
15 (quinze) dias corridas, sob pena de nao celebrafao da parceria (art. 28 do Decreto n° 8.726, de 2016),

7.4.2.Caso seja constatada necessidade de adequapao no piano de trabalho enviado pela OSC, a
administrafao publica solicitara a realizafao de ajustes e a OSC devera faztHo em at£ 15 (quinze) dias
corridos, contados da data de recebimento da solicitafao apresentada (art 25, §§ 3s e 4& do Decreto n-

8.726, de 2016).
7.5,Etapa 4: Parecer de orgao tecnico e assinatura do termo de COLABORACAO.

7.5.1-Na hipdtese de, apos o prazo para regularizafao de documentafao e ajustes no piano de trabalho, a
OSC selecionada nao atender as exigendas prevjstas no item 7.2.4. (alinea "a” ate "q") deste Edital ou caso
seu piano de trabalho nao seja aprovado, a mesma serd desdassificada e a imediatamente mais bem
dassificada podera ser convidada a aceitar a celebrafao de parceria nos termos da proposta por ela
apresentada. Caso a OSC convidada aceite celebrar a parceria, a mesma apresentara seu piano de trabalho
e os documentos Jistados no item 7.2.4 deste Edital e a administrafao proeedera e verificafao do piano de
trabalho e dos documentos que comprovem o atendimento das mesmas exlgencias (art 28, §§ 1° e 2°, da
Lej ne 13.019, de 2014). Esse procedimento poderd ser repetido sucessivamente, obedecida a ordem de
dassificafao.
7.5.2. A aprovapao do piano de trabalho nao gerard direito d celebrafao da parceria (art. 25, §5S, do
Decreto n 2 8.726, de 2016).
7.5.3. No perlodo entre a apresentafdo da documentafao prevista no item 7.2.4 deste Edita) e a assinatura
do instrumento de parceria, a OSC flea obrigada a informar qualquer evento superveniente que possa
prejudicar a regular celebrafao da parceria, sobretudo quanto ao cumprimento dos requisites e
exig£nrias previstos para celebrafao.

7,5.4 A OSC devera comunicar alterafoes em seus atos sotietdrios e no quadro de dirigeotes, quando
houver.
7.6. Etapa 5: Publicafao do extrato do termo do COLABORAfAO no DMrio Oficial da Uniao.

7.6.1, O termo de colaborafao somente produzira efeitos juridicos apds a publicafao do respectivo extrato
no meio oficial de publicidade da administrafao pdblica (art 38 da Lei n 2 13.019, de 2014).

8. PROGRAMAfAO OR^AMENTARIA E VALOR PREV1STO PARA A REALIZAtjAO DO OBjETO
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8.1. Os creditos orpament^rios necessarios ao custeio de despesas relativas ao presente Edital sao

proven)entes da seguinte dotapao orpamenteiria:

Element*)Classificapao FontsUnidade Orpamentaria

1.311*0000,00.00
08,243.0141.2281.0001 33504331901 - FMAS

l.ooi.oooomoi

8.1.1, A indicapao dos creditos orpamentdrios e empenhos necess^rios a cobertura de cada parceia da
despesa, a ser transferida pela administrapao publica nos exerdcios subsequentes, serao realizados
mediante registro contabil e deverd ser formalizada por meio de certidao de apostilamento do
instrumento da parceria, no exerclrio em que a despesa estiver consignada (art. 24, paragrafo unico, e art.
43,§19, inciso 11, ambos do Decreto ne 8.726, de 2016).
8.2. O valor global desse edital e de R$ 1.550.000,00 (Um millrao quinhentos e cinquenta mil reals),
pnoveniente do Fundo Municipal de Assistencia Social,

8.2.1. Na formalizapao do processo, os valores apresentados na proposta poderao ser ajustados oo piano
de trabalho, desde que nSo se alterem as atividades que levaram a determinada pontuapao do projeto.

8.3. As liberates de recursos obedecerao ao cronograma de desembolso, que guardara consondnda com
as metas da parceria, observado o disposto no art, 48 da Lei n9 13-010, de 2014, e nos arts. 33 e 34 do
Decreto nfi 8.726, de 2016.
8.4. Nas cootratapdes e na realizapao de despesas e pagamentos em geral efetuados com recursos da

parceria, a GSC devera observar o insdrumento de parceria e a legislapao regente, em especial o disposto
nos incises XJX e XX do art 42, nos arts. 45 e 46 da Lej ne 13.019, de 2014, e nos arts.35 a 42 do Decreto
ne 8.726, de 2016. £ recomendavel a leitura integral dessa legislapao, nao podendo a OSC ou seu dirigente
alegar, futuramente, que nao a conhece, seja para deixar de cumpri-la, seja para evitar as sanpbes cablveis.
Todos os recursos da parceria deverao ser utilizados para satisfapao de seu objeto, sendo admitidas,
dentre oubras despesas previstas e aprovadas no piano de trabalho (art. 46 da Lei n- 13,019, de 2014):

remunerapao da equips encarregada da execupao do piano de trabalho, inclusive de pessoal
proprio da OSC, durante a vigencia da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de
impostos, contribuipoes sociais, Fundo de Garaotia do Tempo de Servipo - FGTS, ferias, decimo terceiro

salirio, salaries proportionals, verbas rescisorias e demais encargos sociais e trabalhistas;

didrias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentacao nos casos em que a execupao do
objetoda parceria assim oe.xija;

custos indiretos necesslrios a execupao do objeto, no miximo na proporfia de 5% em relapao ao
valor total da parceria (exemplo: teiefone celular, assessoria juridica, contactor, material de expedients,

dentre outros);

aquisipao de equipantentos e materials permanentes essenciais a consecupao do objeto e servipos
de adequapao de espapo fisico, desde que necessaries a instalapao dos referidos equipamentos e
materiais.

*0
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8.5. £ vedado remunerar, a qualquer titulo, com recursos vinculados & parceria, senddor ou empregado
publico, inclusive aqude qua exerpa cargo em comissao ou funfao de conflatifa, de brgao ou entidade da

administrafao publics celebrante, ou seu conjuge, companheiro ou pareute em linha reta, colateral ou por

afinidade, ate o segundo grau, ressalvadas as hipoteses previstas em lei espedfica ou tia Lei de Diretrizes

Orfamentarias da Uniao.

8.6. Eventuais saldos fmanceiros remanescentes dos recursos publicos transferidos, inclusive os
provenientes das receitas obtidas das aplicafoes financeiras reallzadas, serao devolvidos a administrafao
publica por ocasiao da conclusao, denunda, resdsao ou extinfao da parceria, nos termos do art. 52 da Lei

na 13.019, de 2014.
8.7. O instrumento de parceria ser3 celebrado de acordo com a disponibiiidade orfamentaria e fmaoceira,

respeitado o interesse publico e desde que caraderizadas a oportunidade e conveni^ncia administrativas.

A selefao de propostas nao obriga a administrapao ptlbiica a firmar o instrumento de parceria com
quaisquer dos proponentes, os quais nao tem direito subjetivo ao repasse financeiro.

9.CONTRAPART1DA

9.1 Nao sera exigida qualquer contrapartida da OSC selecionada

10. DISPOSITIONS FlNAlS

10.1. O presente Editat sera djvulgado em pagina do sitio eletrdnico oficial da Secretaria Municipal dos
internet

f htqr //www.desen volv i mentnsocia1.fortalewa.ce.gov.bi7). com prazo mmimo 30 (trinta] dias para a

apresentafao das propostas, contado da data de publitafao do Edita],

10.2. Qualquer pessoa podera impugnar o presente Edital, com anteced^nda minima de 10 (dez) dias da

data-ljjnite para envio das propostas, em envelope Iacrado, no horSrio de O8h:30min as 16b, na Secretaria
Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social - SDHDS, localizada na Rua Padre Pedro de

Alencar, n.& 2012, Messejaua, 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
impugnapdes cabedi a Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social - SDHDS.

10.2.2.As impugnafoes nao suspendem os prazos previstos no Edital. As respostas as impugnaf6es serao
juntadas nos autos do processo de Chamamento Ptibiico e estarao disponiveis para consults por qualquer
interessado.
10.2.3. Eventual modifmapao no Edital, decorrente das impugnaqoes ou dos pedidos de esclarecimeotos,

ensejara divulgafao pela mesma forma que se deu o texto original, alterando-se o prazo inicialmente
estabelecidosomente quando a alteraqao afetar a formulapao das propostas ou o principle da isonomia.

10.3. A Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social - SDHDS resolvera os casos
omissos e as situa^oes nao previstas no presente Edital, observadas as disposipoes legais e os prindpios
que regem a adminjstrapao pfiblica .

SocialDesenvoivimentoHumanosDireitos nae
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10.4. A qualquer tempo* o presente Edita l podera ser revogado por interesse publico ou anulado, no todo

ou em parte* por vicio insan^vel, sem que isso implique direito a indenizafao ou reclamafao de qualquer

oatureza.
10.5. 0 proponerite 6 responsetvel pela fidelidade e legitimidade das informa^des prestadas e dos

documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento Pbblico. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das infcrmafbes nele contidas podera acarretar a eliminafao da proposta

apresentada, a aplicafao das sanpoes administrativas cabfras e a cornunjcapao do fato as autoridades
eompetentes, inclusive para apurafao do cometimento de eventual crime, Alem disso, caso a descoberta
da falsidade ou inverdade ocorra ap6s a celebrapao da parceria, o fato podera dar ensejo a resdsao do

instrument*), rejeipao das contas e/ou aplicapao das sanpoes de que trata o art, 73 da Lei n 2 13.019* de
2014.
10.6. A administrapao piiblica nao cobrara das entidades concorrentes taxa para participar deste
Chamamento Publico.

10.7. Todos os custos decorrentes da elaboraqao das propostas e quaisquer outras despesas correlates a

partidpafio no Chamamento Publico serao de intejra responsabilidade das entidades concorrentes, nao
cabendo nenhuma remunerafao, apoio ou indenizafao por parte da adminisbrafao publica.

10.8. O presente Edifcal de chamamento ptibllco tera validade de 12 (doze) meses a contar da data da
homologafao do resultado final* podendo ser prorrogado por igual periodo.

10.9. Constltuem anexos do presente Edital* dele fazendo parte integrante:

Ailexo I -TERMO DE REFERENC1A;

Anexo II -MODELG E ORIENTATES PARA APRESENTADO DA PROPOSTA

Anexo III - DECLARA£AO DO ART.27 DO DECRETO n® 8.726, de 2016* e RELAfAO D0S DIRIGENTES
DA PROPONENTE;

Anexo IV - DECLARA£AO SOBRE INSTALA^OES E CONDI^ES MATERJAIS;

Anexo V - MODELO E OR1ENTACAO PARA AFRESENTAfA0 DE PLANO DE TRABAEHO;

Anexo VI - DECLARAfAO NAO OCORRENCJA DE IMPEDIMENTOS;

Anexo VU - MINUTA DO TERMO DE COLABORAfAO.

Fortaleza, CE. 19 de fevi e 2019

''ELRttQO^kjEIRAMOREIRA
Secretarto Municipal dos Direitos Humanos

e Desenvdlvimento Social - SDHDS
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