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Edital de Chamamento Público n° 01/2021

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DE DUQUE DE
CAXIAS - RJ, com esteio na Lei n° 13.019, de 31 de
julho de 2014, Deliberação 277/2017 do Tribunal de
Contas do Estado do Rio de Janeiro -TCE-RJ e pelas
demais normativas aplicáveis, torna público o
presente Edital de Chamamento Público visando à
Seleção de Organização da Sociedade Civil
interessada em celebrar Termo de Colaboração que
tenha por objeto a execução para cooperação
técnica, desenvolvimento e implementação do
Programa do Governo Federal ACESSUAS TRABALHO
nas
condições
devidamente
caracterizadas e especificadas neste edital.

1.

PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

1.1. A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de propostas para a
celebração de parceria com o Município de Duque de Caxias, por intermédio da
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, por meio da
formalização de termo de colaboração, para a consecução de finalidade de interesse
público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à organização
da sociedade civil (OSC), conforme condições estabelecidas neste Edital.
1.2. O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014
e Deliberação TCE-RJ n.° 277/2017 e pelas demais normativas aplicáveis, além das
condições previstas neste Edital.
1.3. Poderá ser selecionada apenas uma proposta, tipo Melhor Projeto, observada a
ordem de classificação para a celebração dos termos de colaboração.
2. OBJETO
Celebração de Termo de Colaboração com entidade de direito privado sem fins
lucrativos, qualificada como Organização da Sociedade Civil para cooperação técnica,
desenvolvimento e implementação do Programa do Governo Federal ACESSUAS TRABALHO, com objetivo Promover a integração dos usuários da Política de
Assistência Social ao mundo do trabalho, por meio da articulação, identificação,
sensibilização, desenvolvimento de habilidades e orientação para o mundo do
trabalho.
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2.1 ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
• Articulação com outros programas e serviços de assistência social e de demais
áreas, como saúde, educação e trabalho;
• Promover estratégias, ações e medidas para enfrentar a pobreza, por meio de
identificação e sensibilização de usuários;
• Desenvolvimento de habilidades e orientação para o mundo do trabalho;
• Acesso a oportunidades por meio do encaminhamento dos usuários para a rede
pública e privada;
• Monitoramento e acompanhamento do percurso dos usuários ao acesso para o
mundo do trabalho.
2.2 Cabe a instituição participante observar o termo de referência, onde o objeto
encontra-se mais detalhado, com todas as especificações e metodologia necessária
para o sucesso do programa.
3. DA PARTICIPAÇÃO E IMPEDIMENTOS
3.1 Poderão participar deste Edital as organizações da sociedade civil (OSCs),
assim consideradas aquelas definidas pelo art. 2o, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, da
Lei n° 13.019, de 2014 (com redação dada pela Lei n° 13.204, de 14 de dezembro de
2015):
a) Entidade privada sem fins lucrativos (associação ou fundação) que não distribua
entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores
ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou
líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu
patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique
integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por
meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva;
b) As sociedades cooperativas previstas na Lei n° 9.867, de 10 de novembro de
1999; as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou
social; as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de
trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores
rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as
capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de
cunho social; ou
c) As organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de
interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente
religiosos.
3.2 Em consonância com os princípios da publicidade e de isonomia, poderão
participar desta seleção, somente as O rg a n iza çõ e s da S o cie d a d e C ivil que atenda m
os seguintes requisitos:
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a) Constituídas comprovadamente há mais de 2 (dois) anos, devidamente registradas
junto ao Conselho Municipal de Assistência Social do município de Duque de Caxias;
b) Que tenham previsto em seus Estatutos objetivos sociais que se coadunem ao
objeto deste Edital;
c) Que não esteja em mora com a prestação de contas de recursos recebidos, bem
como não tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública ou punidas
com suspensão do direito de firmar parcerias ou ajustes com órgãos públicos;
d) Estar ou ter serviço, programa ou projeto inscrito no Conselho Municipal de
Assistência Social de Duque de Caxias - RJ; e
e) Declarar, conforme modelo constante no Anexo II - Declaração de Ciência e
Concordância, que está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital e
seus anexos, bem como que se responsabilizam pela veracidade e legitimidade das
informações e documentos apresentados durante o processo de seleção.
3.3 O Edital estará disponível no site Oficial da Prefeitura de Duque de Caxias, com
todos os seus anexos.
3.4 Quaisquer esclarecimentos ou informações relativas a esta seleção serão
prestados mediante solicitação por escrita, endereçada a Comissão de Seleção,
formulada até 10 (dez) dias corridos antes, da data prevista para abertura dos
envelopes, no endereço Av. Brigadeiro Lima e Silva, n° 1618 - Jardim Vinte e Cinco
de Agosto, Duque de Caxias - RJ, CEP: 25071-182, Secretaria Municipal de
Assistência Social e Direitos Humanos, de segunda a sexta-feira, no horário de
expediente em vigor (09h a 16h). Os esclarecimentos serão prestados pela Comissão
no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
3.5 Qualquer pessoa pode pedir a impugnação deste edital em até 5 (cinco) dias
corridos da data-limite para envio das propostas, por petição dirigida à Comissão de
Seleção no endereço descrito acima. As respostas as impugnações caberão a
Comissão no prazo máximo de até 3 (três) dias.
3.6 Para a celebração do termo de colaboração, a OSC deverá atender aos seguintes
requisitos:
a) Não possuir pendências relacionadas a prestação de contas de convênios ou
similares anteriores perante a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos
Humanos, bem como qualquer órgão da Administração Direta ou Indireta do Município
de Duque de Caxias;
b) Ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e
finalidades de relevância pública e social, bem como compatíveis com o objeto do
instrumento a ser pactuado (art. 33, caput, inciso I, e art. 35, caput, inciso III, da Lei
n° 13.019, de 2014). Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas e
as sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2o e 3o, Lei n° 13.019, de 2014);
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c) Ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente que,
em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido a
outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei n° 13.019,
de 2014, e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta
(art. 33, caput, inciso III, Lei n° 13.019, de 2014). Estão dispensadas desta exigência
as organizações religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2o e 3o, Lei n°
13.019, de 2014);
d) Ser regida por normas de organização interna que prevejam, expressamente,
escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as
Normas Brasileiras de Contabilidade (art. 33, caput, inciso IV, Lei n° 13.019, de 2014);
e) Possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho, no mínimo 02 (dois)
anos de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação
emitida pela Secretaria da Receita Municipal do Brasil, com base no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ (art. 33, caput, inciso V, alínea “a”, da Lei n°
13.019, de 2014);
f) Possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou
de natureza semelhante, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, a ser comprovada no
momento da apresentação do plano de trabalho e na forma do art. 33, caput, inciso
V, alínea “b”, da Lei n° 13.019, de 2014;
g) Possuir instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento do objeto
da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas respeitando-se as normas de
acessibilidade para pessoas com deficiência e idosos com mobilidade reduzida ou,
alternativamente, prever a sua contratação ou aquisição com recursos da parceria, a
ser atestado mediante declaração do representante legal da OSC, conforme Anexo II
- Declaração sobre Instalações e Condições Materiais. Não será necessária a
demonstração de capacidade prévia instalada, sendo admitida a aquisição de bens e
equipamentos ou a realização de serviços de adequação de espaço físico para o
cumprimento do objeto da parceria (art. 33, caput, inciso V, alínea “c” e §5°, da Lei n°
13.019, de 2014);
h) Deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da
parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. Não será necessária a
demonstração de capacidade prévia instalada, sendo admitida a contratação de
profissionais, a aquisição de bens e equipamentos ou a realização de serviços de
adequação de espaço físico para o cumprimento do objeto da parceria (art. 33, caput,
inciso V, alínea “c” e §5°, da Lei n° 13.019, de 2014);
i) Apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de
contribuições, de dívida ativa e trabalhista, na forma do art. art. 34, caput, inciso II, da
Lei n° 13.019, de 2014;
j) Apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou
cópia do estatuto registrado e eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade
cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial (art. 34, caput, inciso III,
da Lei n° 13.019, de 2014);
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k) Apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como relação
nominal atualizada dos dirigentes da entidade, conforme estatuto, com endereço,
telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de
identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um
deles, conforme Anexo III - Declaração e Relação dos Dirigentes da Entidade (art. 34,
caput, incisos V e VI, da Lei n° 13.019, de 2014);
l)

Comprovar que funciona no endereço declarado pela entidade, por meio de cópia
de documento hábil, a exemplo de conta de consumo ou contrato de locação (art. 34,
caput, inciso VII, da Lei n° 13.019, de 2014); e
m) Atender às exigências previstas na legislação específica, na hipótese de a OSC se
tratar de sociedade cooperativa (art. 2o, inciso I, alínea “b”, e art. 33, §3°, Lei n° 13.019,
de 2014).
3.7 Ficará impedida de celebrar o termo de colaboração a OSC que:
a) Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a
funcionar no território nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei n° 13.019, de 2014);
b) Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada (art.
39, caput, inciso II, da Lei n° 13.019, de 2014);
c) Tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público,
ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal, estendendo-se
a vedação aos respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o segundo grau, exceto em relação às entidades que, por sua
própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas. Não são
considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas
públicas (art. 39, caput, inciso III e §§ 5o e 6o, da Lei n° 13.019, de 2014;
d) Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco)
anos, exceto se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os
débitos eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela
rejeição, ou, ainda, a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre
recurso com efeito suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, da Lei n° 13.019, de 2014);
e) Tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de
participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, com
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, com
a sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei n° 13.019, de 2014, ou com a sanção
prevista no inciso III do art. 73 da Lei n° 13.019, de 2014 (art. 39, caput, inciso V, da
Lei n° 13.019, de 2014);
f) Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos
últimos 8 (oito) anos (art. 39, caput, inciso VI, da Lei n° 13.019, de 2014); ou
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g) Tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido
julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer
esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; que tenha sido
julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em
comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou que tenha sido
considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos
estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992
(art. 39, caput, inciso VII, da Lei n° 13.019, de 2014).
4. VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO
4.1 O prazo de execução dos serviços será de 06 (seis) meses, podendo ser
prorrogado a critério da PMDC, nos moldes constante no Termo de Colaboração.
4.2 O prazo previsto no subitem 4.1 poderá ser prorrogado, por meio de termo aditivo,
por iguais e sucessivos períodos, limitada a duração a 60 (sessenta) meses, desde
que demonstrada a vantajosidade para a Administração Pública e o cumprimento das
metas e indicadores estabelecidos.
4.3 Quando a iniciativa para a prorrogação partir da Organização da Sociedade Civil,
o referido pleito deverá ser devidamente formalizado e justificado em, no mínimo, 30
(trinta) dias antes do termo inicialmente previsto da parceria, já acompanhado de toda
a documentação comprobatória da manutenção das condições exigidas por este
Edital.
5. DO PAGAMENTO
5.1 Para a consecução do objeto da parceria com o Município de Duque de Caxias, a
OSC selecionada receberá do parceiro público valor estimado em R$ 134.800,65
(cento e trinta e quatro mil, oitocentos reais e sessenta e cinco centavos), conforme
cronograma de desembolso para realização do projeto, podendo ser revisto o valor
caso haja a prorrogação, nas condições estabelecidas no Termo de Colaboração,
sendo-lhe permitido, ainda, receber outros recursos, de entidades e organismos
nacionais ou internacionais, públicos ou privados, para a realização de outros estudos
e diagnósticos complementares ao do objeto do Termo de Colaboração a ser
elaborado.
5.2 Os recursos a serem repassados à entidade serão efetuados em parcela única de
acordo com o Termo de Colaboração, tendo em vista as especificações técnicas deste
Edital e o programa de trabalho.
5.3 A despesa decorrente deste TERMO DE COLABOARAÇÃO onerará a seguinte
dotação orçamentária:
Programa: 17.91.08.244.0014.2.344
Elem. Despesa: 3.3.90.39.02
Fonte Recurso: 105
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O pagamento será efetuado por intermédio de ordem bancaria após a comprovação
de sua conformidade obedecendo o cronograma de desembolso que integra o termo
de colaboração.
5.4 A OSC deverá abrir conta bancária específica, em banco indicado pelo PARCEIRO
PÚBLICO, para execução financeira deste Termo de Colaboração.
5.5 Após a assinatura do Termo a OSC vai requerer o pagamento até o 5 (quinto) dia
útil do mês corrente e anexar os seguintes documentos:
a) Ofício de Solicitação de Pagamento;
b) Cópia do Termo;
c) Relatório de Atividade discriminando de forma detalhada o que foi/será realizado,
referente ao período da solicitação de pagamento;
d) Relação nominal dos atendidos;
e) Certidão de Regularidade do FGTS atualizada;
f) Certidão de Regularidade com a Fazenda Pública Federal - CND;
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista; e
h) Cópia do Empenho.
5.6 Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados de acordo com o cronograma
financeiro.
5.7 É vedado remunerar, a qualquer título, com recursos vinculados à parceria,
servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou
função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública municipal
celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei.
5.8 Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos,
inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas,
serão devolvidos à administração pública por ocasião da conclusão, denúncia,
rescisão ou extinção da parceria.
5.9 O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a disponibilidade
orçamentária e financeira, respeitado o interesse público e desde que caracterizadas
a oportunidade e conveniência administrativas. A seleção de propostas não obriga a
administração pública a firmar o instrumento de parceria com quaisquer dos
proponentes, os quais não têm direito subjetivo ao repasse financeiro.
5.10 A partir da segunda parcela os repasses estão condicionados à apresentação da
prestação de contas pela organização da sociedade civil. Não serão repassados
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recursos caso não seja aprovada a prestação de contas do penúltimo repasse
efetuado.
5.10.1 Serão glosados nos repasses futuros os valores relacionados a metas e
resultados descumpridos sem justificativa suficiente.
6 COMISSÃO DE SELEÇÃO
6.1 A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o
presente chamamento público, a ser constituída na forma de portaria, previamente à
etapa de avaliação das propostas.
6.2 Deverá se declarar impedido membro da Comissão de Seleção que tenha
participado, nos últimos 5 (cinco) anos, contados da publicação do presente Edital,
como associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer OSC
participante do chamamento público, ou cuja atuação no processo de seleção configure
conflito de interesse, nos termos da Lei n° 12.813, de 16 de maio de 2013 (art. 27, §§
2o e 3o, da Lei n° 13.019, de 2014).
6.3 A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a
continuidade do processo de seleção. Configurado o impedimento, o membro
impedido deverá ser imediatamente substituído por membro que possua qualificação
equivalente à do substituído, sem necessidade de divulgação de novo Edital (art. 27,
§§ 1o a 3o, da Lei n° 13.019, de 2014).
6.4 Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar
assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado.
6.5 A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para
verificar a autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades
concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem
ser observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência.
7 DA HABILITAÇÃO
7.1 Poderão habilitar-se para a participação no presente Chamamento entidades de
direito privado, sem fins lucrativos, qualificadas como Organização da Sociedade Civil
sem fins Lucrativos - OSC, devidamente constituídas e registradas no CMAS da Sede
da instituição, devendo a sua área de atuação ser compatível com o objeto do
presente Edital de Concurso.
7.2 O proponente deverá apresentar a seguinte documentação:
a) Habilitação jurídica:
- Estatuto social devidamente registrado e atualizado, /
- Ata de eleição do quadro dirigente atual;

/
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b) Regularidade fiscal:
- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

^

- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de
Tributos e Contribuições Federais e Certidão quanto à Dívida Ativa da União);
- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social; <"
- Prova de regularidade para com o FGTS;
- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, se houver, relativo à /
sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual; e
/
- Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal, através de
certidões expedidas pelos órgãos competentes.
c) Outras exigências de acordo com a Lei n.° 13019/2014:
-

Comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço
declarado;

- Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade com endereço, número e
órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF de cada um deles;
- Comprovar experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ^
ou de natureza semelhante; e
- Certificado de Inscrição no CMAS. ^
7.3 Serão considerados inabilitados os proponentes cujos documentos não atendam
aos requisitos constantes do presente Edital, ou cujo conteúdo não preencha as
condições estabelecidas, ou com validade expirada.
7.4 Para a celebração da parceria, será apresentado em envelope próprio o seu plano
de trabalho e a documentação exigida para comprovação dos requisitos para a
celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos legais (arts. 28,
caput,33, 34 e 39 da Lei n° 13.019, de 2014).
7.5 O Plano de Trabalho deverá ser preenchido conforme o modelo Anexo III ao Edital,
devendo, obrigatoriamente ser entregue impresso, com suas páginas numeradas e
rubricadas, e a última assinada pelo representante legal, sem emendas, acréscimos,
borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões.
7.6 Por meio do plano de trabalho, a instituição deverá apresentar o detalhamento da
proposta submetida e aprovada no processo de seleção, com todos os pormenores
exigidos pela legislação (em especial o art. 22 da Lei n° 13.019, de 2014), observado
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0 Anexo - Modelo de Plano de Trabalho.
7.6.1 O plano de trabalho deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:
a) a descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com
a atividade ou o projeto e com as metas a serem atingidas;
b) a forma de execução das ações, indicando, quando cabível, as que demandarão
atuação em rede;
c) a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas;
d) a definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a
aferição do cumprimento das metas;
e) a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na execução
das ações, incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a discriminação dos custos
diretos e indiretos necessários à execução do objeto;
f) os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso; e
g) as ações que demandarão pagamento em espécie, quando for o caso.
7.7 A previsão de receitas e despesas deverão incluir os elementos indicativos da
mensuração da compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados
no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, para cada item, podendo
ser utilizadas cotações, tabelas de preços de associações profissionais, publicações
especializadas, atas de registro de preços vigentes ou quaisquer outras fontes de
informação disponíveis ao público. No caso de cotações, a OSC deverá apresentar a
cotação de preços de, no mínimo, 3 (três) fornecedores, sendo admitidas cotações de
sítios eletrônicos, desde que identifique a data da cotação e o fornecedor específico.
7.8 Além da apresentação do plano de trabalho, a OSC, deverá comprovar o
cumprimento dos requisitos previstos no inciso I do caput do art. 2o, nos incisos I a V
do caput do art. 33 e nos incisos II a VII do caput do art. 34 da Lei n° 13.019, de 2014,
e a não ocorrência de hipóteses que incorram nas vedações de que trata o art. 39 da
referida Lei, que serão verificados por meio da apresentação dos seguintes
documentos:
1- cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências
previstas no art. 33 da Lei n° 13.019, de 2014;
II - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ,
emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para
demonstrar que a OSC existe há, no mínimo, três anos com cadastro ativo;
III - comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de
objeto de natureza semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e
operacional, podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros:
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a) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração
pública, organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade
civil;
b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;
c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas
pela OSC ou a respeito dela;
d) currículos profissionais de integrantes da OSC, sejam dirigentes, conselheiros,
associados, cooperados, empregados, entre outros;
e) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de
atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante,
emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, redes, organizações da
sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos,
comissões ou comitês de políticas públicas; ou
f) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela OSC;
IV - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da
União;
V - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço CRF/FGTS;
VI - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
VII - relação nominal atualizada dos dirigentes da OSC, conforme o estatuto, com
endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da
carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de
cada um deles, conforme Anexo - Declaração Relação dos Dirigentes da Entidade,
VIII - cópia de documento que comprove que a OSC funciona no endereço por ela
declarado, como conta de consumo ou contrato de locação ou equivalente;
IX - declaração do representante legal da OSC com informação de que a organização
e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei
n° 13.019, de 2014, as quais deverão estar descritas no documento, conforme modelo
no Anexo - Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos;
X - declaração do representante legal da OSC sobre a existência de instalações e
outras condições materiais da organização ou sobre a previsão de contratar ou
adquirir com recursos da parceria, conforme Anexo - Declaração sobre Instalações e
Condições Materiais; e
XI - declaração do representante legal, conforme Anexo - Declaração de Relação dos
Dirigentes da Entidade.
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8

DA FASE DE SELEÇÃO

8.1 A fase de seleção observará as seguintes etapas:
Tabela 1
ETAPA
1
2
3
4
5

DESCRIÇÃO DA ETAPA
Publicação do Edital de Chamamento
Público.
Apresentação das propostas pelas OSCs.
Etapa competitiva de avaliação das
propostas pela Comissão de Seleção.
Divulgação do resultado preliminar.
Interposição de recursos contra o
resultado preliminar.

6

Análise dos recursos pela Comissão de
Seleção.

7

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

Datas
31/08/2021
04/10/2021 às 10h:00min
Até 5 (cinco) dias após a
etapa 2
1 (um) dia após etapa 3
5 (cinco) dias contados da
divulgação do resultado
preliminar
5 (cinco) dias após prazo
final de apresentação das
contrarrazões
aos
recursos
Até 3 (três) dias após o
prazo da última etapa
realizada.

8.2 Conforme exposto adiante, a verificação do cumprimento dos requisitos para a
celebração da parceria (arts. 33 e 34 da Lei n° 13.019, de 2014) e a não ocorrência
de impedimento para a celebração da parceria (art. 39 da Lei n° 13.019, de 2014) é
posterior à etapa competitiva de julgamento das propostas, sendo aberta apenas da
OSC selecionada mais bem classificada, nos termos do art. 28 da Lei n° 13.019, de
2014.
8.3 Caso na sessão de apresentação das propostas não houver número de
Organização da Sociedade Civil suficiente a competividade do procedimento. Será
realizado nova sessão no prazo de 30 (trinta) dias após a primeira sessão.
8.4 Na segunda sessão, novamente não havendo número suficiente de Organização
da Sociedade Civil, a sessão prosseguirá.
8.5 Etapa 2: Envio das propostas pelas OSCs
8.5.1 As propostas deverão ser digitadas em papel timbrado, em língua portuguesa,
sem emendas, rasuras, ou entrelinhas, que alterem os seus termos, contendo Razão
Social, CNPJ/MF, endereço da entidade com CEP, número (s) de telefone (s) e email, deverá ainda conter validade não inferior a 60 (sessenta) dias, com todas as
fo lh a s

num erada s,

ru bricad as e a últim a a ssinada e da ta d a

pelo proponente,

devidamente identificado.
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8.5.2 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada,
seja com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer outra condição, que importe
na modificação dos termos originais, ressalvadas apenas, aquelas destinadas a sanar
evidentes erros materiais, alterações essas que serão avaliadas e acatadas, ou não,
pela Comissão Especial de Seleção.
8.5.3 Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Especial de Seleção
quaisquer erros de soma e/ou multiplicação constantes da proposta apresentada.
8.5.4 A apresentação da proposta implicará na aceitação, por parte do proponente,
das condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos.
8.5.5 As propostas apresentadas pelas OSCs, deverão ser cadastradas e
apresentadas na sessão de seleção em data anteriormente designada.
8.5.6 A proposta deverá ser apresentada/entregue pelo Presidente da Entidade,
devidamente munido de cópia da cédula de identidade e original ou cópia autenticada,
do ato constitutivo ou do estatuto com sua última alteração, na sessão que será
realizada no dia 04/10/2021, em envelope fechado e com identificação da instituição
proponente e meios de contato, com a inscrição “Proposta - Edital de Chamamento
Público n° 01/2021, para a Comissão de Seleção, no seguinte endereço: Avenida
Brigadeiro Lima e Silva, 1618, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias, RJ,
25071-182.
8.5.7 A documentação deverá ser encaminhada em envelope fechado e com
identificação da instituição proponente e meios de contato, com a inscrição
“Documentação - Edital de Chamamento Público n° 01/2021, para a Comissão de
Seleção, no seguinte endereço: Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1618, Jardim Vinte
e Cinco de Agosto, Duque de Caxias, RJ, CEP 25071-182.
8.5.8 Poderá a entidade ser representada por Procurador, desde que munido de
original (com firma reconhecida) e cópia (autenticada) do Instrumento de Mandato.
8.5.9 Após a abertura da sessão de seleção, nenhuma outra proposta será recebida,
assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícita e
formalmente solicitados pela administração pública.
8.5.10 Cada OSC deverá apresentar apenas uma proposta.
8.6 Etapa 3: Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de
Seleção.
8.6.1 Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção
analisará as propostas apresentadas pelas OSCs concorrentes. A análise e o
julgamento de cada proposta serão realizados pela Comissão de Seleção, que terá
total independência técnica para exercer seu julgamento.
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9. CRITÉRIO DE SELEÇÃO E JULGAMENTO DOS PROJETOS
9.1 Receberá o financiamento o projeto que obtiver a melhor classificação final total
nos critérios constantes neste item e que tenham cumprido todas as exigências deste
edital.
9.2 Serão levados em consideração para o cálculo de pontuação no julgamento dos
projetos os critérios abaixo especificados:
Critérios de

Metodologia de Pontuação

Julgamento
(A) Informações
sobre ações a
serem executadas,
metas a serem
atingidas,
indicadores que
aferirão o
cumprimento das
metas e prazos para
a execução das
ações e para o
cumprimento das
metas

Pontuação
Máxima por
Item

- Grau pleno de atendimento (3,0 pontos)
- Grau satisfatório de atendimento (2,0 pontos)
- 0 não atendimento ou o atendimento
insatisfatório (0,0).

3,0

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério
implica eliminação da proposta,

(B) Adequação da
proposta aos
objetivos da política,
do plano, do
programa ou da
ação em que se
insere a parceria

- Grau pleno de adequação (2,0)

(C) Descrição da
realidade objeto da
parceria e do nexo
entre essa realidade e
a atividade ou projeto
proposto

- Grau pleno da descrição (1,0)

(D) Adequação da
proposta ao valor de

- Se a nota financeira for menor ou igual 0,85 2 pontos

- Grau satisfatório de adequação (1,0)
- O não atendimento ou o atendimento
insatisfatório do requisito de adequação (0,0).

2,0

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério
implica a eliminação da proposta, por força do
caput do art. 27 da Lei n° 13.019, de 2014,

- Grau satisfatório da descrição (0,5)
- O não atendimento ou o atendimento
insatisfatório (0,0).

1,0

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério
implica eliminação da proposta.
2,0
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referência constante
do Edital, com
menção expressa
ao valor global da
proposta

- Se a nota financeira for maior ou igual a 0,86
- 1 ponto
A determinação da Nota Financeira de cada
instituição - NF (I) dar-se-á mediante a divisão
do menor Valor Global (mVG) obtido entre os
participantes pelo valor Global da proposta em
exame VG (I), conforme fórmula abaixo:
NF(I) = mVG / VG(L)
Onde:
NF(L) - Nota Financeira da instituição em
exame
mVG - menor Valor Global obtido entre as
instituições
VG(I) - Valor Global da proposta em exame

(E) Capacidade
técnico-operacional
da instituição
proponente, por
meio de experiência
comprovada no
portfólio de
realizações na
gestão de
atividades, atestado
de capacidade
técnica ou projetos
relacionados ao
objeto da parceria
ou de natureza
semelhante

- Grau pleno de capacidade técnico-operacional
(2,0).
- Grau satisfatório de capacidade técnicooperacional (1,0).
- O não atendimento ou o atendimento
insatisfatório do requisito de capacidade
técnico-operacional (0,0).

2,0

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério
implica eliminação da proposta, por falta de
capacidade técnica e operacional da OSC (art.
33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei n° 13.019,
de 2014).
Pontuação Máxima Global

10,0

9.3 A falsidade de informações nas propostas, sobretudo com relação ao critério de
julgamento (E), deverá acarretar a eliminação da proposta, podendo ensejar, ainda, a
eliminação da proposta, a aplicação de sanção administrativa contra a instituição
proponente e comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para
apuração do cometimento de eventual crime.
9.4 O proponente deverá descrever minuciosamente as experiências relativas ao
crité rio de ju lg a m e n to (E), in fo rm a n d o as a tivid a d e s ou pro je to s d e se n vo lvid o s, sua

duração, financiador(es), local ou abrangência, beneficiários, resultados alcançados,
dentre outras informações que julgar relevantes. A comprovação documental de tais
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experiências dar-se-á nas Etapasl a 3 da fase de celebração, sendo que qualquer
falsidade ou fraude na descrição das experiências ensejará as providências indicadas
no subitem anterior.
9.4.1 Serão eliminadas aquelas propostas:
a) cuja pontuação total for inferior a 7,0 (sete) pontos;
b) que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B), (C) ou (E); ou ainda
que não contenham, no mínimo, as seguintes informações: a descrição da realidade
objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto proposto; as ações a serem
executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o cumprimento
das metas; os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e
o valor global proposto.
. c) que estejam em desacordo com o Edital; ou
d) com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser avaliado pela Comissão de
Seleção, e de eventuais diligências complementares, que ateste a inviabilidade
econômica e financeira da proposta, inclusive à luz do orçamento disponível.
9.5 A comissão julgadora avaliará minuciosamente cada item da descrição do projeto,
aplicando-lhe a pontuação dos itens separadamente.
9.6 Para a classificação, no caso de ocorrer igualdade de pontos entre duas ou mais
propostas, será declarado vencedor a que obter maior pontuação no Item A,
persistindo o empate será realizado sorteio entre os proponentes empatados, que se
realizará em ato público para o qual todos os proponentes serão convocados, tudo
após ter sido observada a preferência estabelecida em Lei para o desempate, na
forma prevista no § 2o do art. 45, da Lei n° 8.666/93.
9.7 Não serão levadas em consideração vantagens ou desvantagens não previstas
no presente Edital, bem como não serão admitidas correções de dados técnicos e/ou
financeiros após a entrega das propostas, salvo equívoco ou omissão irrelevante para
o julgamento.
9.8 A Comissão Julgadora deverá receber, examinar e manifesta-se sobre os
recursos, cabendo-lhe manter ou rever sua decisão, observado a lei do MROSC
n.13.019/2014.
9.9 Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a mais
adequada ao valor de referência constante do chamamento público, levando-se em
conta a pontuação total obtida e a proporção entre as metas e os resultados previstos
em relação ao valor proposto (art. 27, §5°, da Lei n° 13.019, de 2014).
10. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR.
10.1 A administração pública divulgará o resultado preliminar do processo de seleção
na página do sítio oficial da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, iniciando-se o
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prazo para recurso.
11. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR.
Haverá fase recursal após a divulgação do resultado preliminar do processo de
seleção.
11.1 Os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão
apresentar recurso administrativo, por escrito, para a Comissão de Seleção, no
seguinte endereço: Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1618 - Jardim Vinte e Cinco de
Agosto, Duque de Caxias - RJ, 25071-182, 3o andar, no protocolo da Secretaria
Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, no prazo de 5 (cinco) dias
corridos, contado da publicação da decisão, ao colegiado que a proferiu, sob pena de
preclusão. Não será conhecido recurso interposto fora do prazo.
11.2 Interposto recurso, será dada ciência aos participantes por e-mail, para que, no
prazo de 5 (cinco) dias corridos, contado imediatamente após o encerramento do
prazo recursal, apresentem contrarrazões, se desejarem.
11.3 Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará.
11.4 Recebido o recurso, a Comissão de Seleção analisará e enviará o recurso ao
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, com as informações
necessárias à decisão final (homologação).
11.5 Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento.
Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou
entidade responsável pela condução do processo de seleção.
11.6 O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis

de aproveitamento.
12. HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO DA FASE DE
SELEÇÃO, COM DIVULGAÇÃO DAS DECISÕES RECURSAIS PROFERIDAS (SE
HOUVER).
12.1 Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de
recurso, o órgão ou a entidade pública municipal deverá homologar e divulgar, no seu
sítio eletrônico oficial, o resultado definitivo do processo de seleção.
12.2 A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27,
§6°, da Lei n° 13.019, de 2014).
12.3 Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única entidade
com proposta classificada (não eliminada), e desde que atendidas as exigências deste
Edital, a administração pública poderá dar prosseguimento ao processo de seleção e
convocá-la para iniciar o processo de celebração.
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13. DA FASE DE CELEBRAÇÃO
13.1 A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do
instrumento de parceria:
Tabela
ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA
Convocação da OSC selecionada para apresentação do plano de
trabalho e comprovação do atendimento dos requisitos para
1
celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos
(vedações) legais.
Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da
parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais.
2
Análise do plano de trabalho.
Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se
3
necessário.
4
Parecer de órgão técnico e assinatura do termo de colaboração.
Publicação do extrato do termo de colaboração no Boletim Oficial do
5
município.
14. VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO
DA PARCERIA E DE QUE NÃO INCORRE NOS IMPEDIMENTOS (VEDAÇÕES)
LEGAIS. ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO.
14.1 Esta etapa consiste no exame formal, a ser realizado pela administração pública,
do atendimento, pela OSC selecionada, dos requisitos para a celebração da parceria,
de que não incorre nos impedimentos legais e cumprimento de demais exigências
descritas na Etapa anterior. Esta Etapa 2 engloba, ainda, a análise do plano de
trabalho.
14.2 A administração pública examinará o plano de trabalho apresentado pela OSC
selecionada ou, se for o caso, pela OSC imediatamente mais bem classificada que
tenha sido convocada.
14.3 Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver de acordo com as
informações já apresentadas na proposta apresentada pela OSC, observados os
termos e as condições constantes neste Edital e em seus anexos. Para tanto, a
administração pública municipal poderá solicitar a realização de ajustes no plano de
trabalho.
14.4 Nos termos do §1° do art. 28 da Lei n° 13.019, de 2014, na hipótese de a OSC
selecionada não atender aos requisitos previstos na fase de celebração, incluindo os
exigidos nos arts. 33 e 34 da referida Lei, aquela imediatamente mais bem classificada
poderá ser convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos da proposta por
ela apresentada.
14.5 Em conformidade com o §2° do art. 28 da Lei n° 13.019, de 2014, caso a OSC
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convidada aceite celebrar a parceria, ela será convocada na forma da fase de
celebração e, em seguida, proceder-se-á à verificação dos documentos na forma
desta Etapa 2. Esse procedimento poderá ser repetido, sucessivamente, obedecida a
ordem de classificação.
15.AJUSTES NO PLANO DE TRABALHO
DOCUMENTAÇÃO, SE NECESSÁRIO.

E

REGULARIZAÇÃO

DE

15.1 Caso seja constatada necessidade de adequação no plano de trabalho enviado
pela OSC, a administração pública solicitará a realização de ajustes e a OSC deverá
fazê-lo em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data de recebimento da
solicitação apresentada.
15.2 Caso não seja regularizada dentro do prazo, será convocada a próxima colocada,
obedecida a ordem de classificação.
16. DO TERMO DE COLABORAÇÃO
16.1 Será firmado Termo de Colaboração com a entidade vencedora, terá vigência
por 04 (quatro) meses a partir de sua assinatura, podendo ser aditado, após análise
da comissão de avaliação e monitoramento do Termo de Colaboração, o mesmo ser
objeto de aditamento mediante apresentação de plano de trabalho com respectivas
metas propostas para o período, bem como cronograma de execução físicofinanceiro.
16.2 A entidade deverá comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a
partir do recebimento da convocação oficial pelo setor competente, para a assinatura
do Termo de Colaboração.
16.3 Decorrido o prazo de 5 (cinco) dias após o recebimento do comunicado oficial
para assinatura do Termo de Colaboração e não tendo a entidade vencedora
comparecido ao chamamento, esta perderá o direito à contratação, sendo convocado
o segundo colocado para fazê-lo, nas mesmas condições do primeiro.
16.4 A inexecução total ou parcial sem justificativa do Termo de Colaboração ensejará
a sua rescisão.
16.5 A critério e após aprovação pela Secretaria de Assistência Social e Direitos
Humanos, os prazos de início, de execução e de entrega dos serviços poderão ser
prorrogados mediante autorização expressa, desde que os fatos e as circunstâncias
estejam demonstrados, registrados e justificados mediante documentos juntados ao
processo.
16.6 O termo de colaboração somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação
do respectivo extrato no meio oficial de publicidade da administração pública (art. 38
da Lei n° 13.019, de 2014).
16.7 Fica assegurado à Prefeitura Municipal de Duque de Caxias o direito de, a
qualquer tempo, antes da formalização do Termo de Colaboração, revogar o presente
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1618, 25 de agosto, Duque de Caxias, RJ, CEP: 25.071-182
Tel.: (21 ) 2672-6650

QWlOOOtellM
A
^ ? = = ^ ^ t & R í : t > n c a <hkV
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMASDH

processo, por interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, suficiente para justificar o ato, sem que assista às OSCs direito à
indenização.
17. DO GESTOR
17.1 O Gestor, agente público responsável pela gestão do Termo de Colaboração,
nomeado por Portaria por Portaria expedida pelo do Secretário Municipal de
Assistência Social e Direitos Humanos, terá as seguintes incumbências:
I - Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II - Informar o superior hierárquico sobre quaisquer fatos que comprometam a
execução da parceria e irregularidades na prestação de contas, e sobre as
providências para solucioná-las;
III - Emitir parecer técnico conclusivo de análise das prestações de contas parciais e
final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e
avaliação, devendo obrigatoriamente mencionar:
a) os resultados já alcançados e seus benefícios;
b) os impactos econômicos ou sociais; e
c) o grau de satisfação do público-alvo.
18. DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO
18.1 A Comissão de Monitoramento e Avaliação destinada a monitorar e avaliar o
Termo de Colaboração, nomeada por Portaria expedida pelo do Secretário Municipal
de Assistência Social e Direitos Humanos, terá as seguintes incumbências:
I - analisar e fiscalizar o andamento da parceria;
II - emitir relatório técnico contendo:
a) descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
b) análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do
benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos
indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
c) valores efetivamente transferidos pela administração pública;
d) análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pelas
organizações da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado
o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração;
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e) análise dos documentos comprobatórios referente às visitas in loco realizadas pela
Comissão; e
f) análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles internos e externos,
quando houver no âmbito da fiscalização preventiva, bem como, de suas conclusões
e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.
18.2 A Comissão de Monitoramento e Avaliação realizará pesquisa de satisfação com
os beneficiários da parceria e utilizará os resultados como subsídio na avaliação da
parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como, na
reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas.
18.3 Responderão solidariamente o Gestor e a Comissão de Monitoramento e
Avaliação por fatos inverídicos.
19. PRESTAÇÃO DE CONTAS
A OSC deverá apresentar ao MUNICÍPIO a Prestação de Contas da aplicação dos
recursos decorrentes de repasses financeiros, na forma constante da Deliberação n°
277/2017 do TCE/RJ, em até 90 (noventa) dias a partir do término da vigência do
TERMO DE COLABORAÇÃO.
A Prestação de Contas deverá ser instruída com os documentos exigidos na forma do
art. 66 da Lei n° 13019/2014 e a Deliberação acima mencionada.
A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter
elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o
seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das
atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados
esperados, até o período de que trata a prestação de contas.
A prestação de contas deverá ser acompanhada dos seguintes relatórios:
Relatório de Execução do Objeto, que conterá:
a) descrição das atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto;
b) o comparativo das metas propostas com os resultados alcançados, demonstrando
o alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de contas;
c) os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como lista de
presença, fotos, vídeos, entre outros; e
d) os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida, quando houver.
Relatório de Execução Financeira, que contemplará:
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a) o exame da conformidade das despesas, realizado pela verificação das despesas
previstas e das despesas efetivamente realizadas, e sua vinculação com a execução
do objeto, conforme aprovado no plano de trabalho;
b) a indicação da correlação entre as despesas constantes na relação de pagamentos
e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria.
O Relatório de Execução do Objeto de que trata o subitem anterior deverá, ainda,
fornecer elementos para avaliação:
a) dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;
b) do grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado por meio de
pesquisa de satisfação, declaração de entidade pública ou privada local e declaração
do conselho de política pública setorial, entre outros; e
c) da possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto.
As informações de que trata o texto acima, serão fornecidas por meio da apresentação
de documentos e por outros meios previstos no plano de trabalho.
O órgão ou a entidade da Administração Pública poderá dispensar a observância do
Relatório de Execução do Objeto quando a exigência for desproporcional à
complexidade da parceria ou ao interesse público, mediante justificativa prévia.
A organização da sociedade civil deverá apresentar justificativa na hipótese de não
cumprimento do alcance das metas.
Além dos documentos exigidos pela norma, outros documentos poderão ser
solicitados para a demonstração da aplicação dos recursos decorrentes dos repasses
financeiros.
As prestações de contas parciais deverão ser apresentadas pela organização da
sociedade civil em, no máximo, 45 dias corridos após o término do período a que se
refere a parcela do repasse orçamentário, conforme cronograma de desembolso.
A prestação de contas final deverá ser apresentada no prazo de até 90 (noventa) dias
a partir do término da vigência da parceria, inclusive com a comprovação de
recolhimento ao Tesouro Municipal de eventuais saldos financeiros, podendo ser
prorrogada por 30 dias, a critério da Administração Pública municipal, mediante
expressa e adequada justificativa.
Se a duração da parceria exceder um ano, a organização da sociedade civil deverá
apresentar prestação de contas também ao fim de cada exercício, para fins de
monitoramento do cumprimento das metas do objeto.
A OSC deverá manter arquivados os documentos originais comprobatórios da
execução do TERMO DE COLABORAÇÃO pelo prazo de, no mínimo, 10 (dez) anos
a contar do encerramento da parceria.
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A Prestação de Contas será analisada e avaliada pelo gestor, que emitirá parecer
técnico quanto à execução física e financeira do TERMO DE COLABORAÇÃO, sendo
posteriormente verificada pela Controladoria Geral do Município, a quem caberá emitir
relatório de auditoria.
Caso alguma irregularidade seja constatada, a OSC deverá ser notificado para
apresentação dos esclarecimentos necessários, no prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos.
Findo o prazo máximo de 15 (quinze) dias para saneamento das irregularidades
mencionadas no parágrafo anterior, sendo exauridas todas as providências
necessárias para a regularização da pendência apontada ou reparação do dano, a
Prestação de Contas não será aprovada e o MUNICÍPIO notificará a OSC para
apresentação da defesa para a rescisão do TERMO DE COLABORAÇÃO, adotará
as medidas para a instauração da Tomada de Contas, dando ciência aos órgãos de
controle interno.
Caso a Prestação de Contas não seja encaminhada no prazo estabelecido, o
MUNICÍPIO fixará o prazo máximo de 30 (trinta) dias para sua apresentação ou para
o recolhimento dos recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado
financeiro, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da
lei.
Se ao término do prazo a OSC não apresentar a Prestação de Contas, nem devolver
os recursos, o MUNICÍPIO registrará a inadimplência por omissão do dever de prestar
contas e comunicará o fato aos órgãos competentes a que estiver vinculado, para fins
de instauração de tomada de contas e adoção de outras medidas para reparação do
dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária dos agentes públicos.
20. SANÇÕES
20.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste TERMO, do Plano de Trabalho,
bem como por execução da parceria em desacordo, o MUNICÍPIO poderá, garantida
a prévia defesa, aplicar à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL as seguintes
sanções:
a) Advertência;
b) Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de
celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da
administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
c) Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração
pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no inciso (b).
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Compete ao Gestor da Parceria decidir pela aplicação de penalidade no caso de
advertência.
As sanções estabelecidas nos incisos b, e c são de competência exclusiva do
Secretário Municipal de Assistência Social, com base na manifestação do Gestor(a),
bem como da Comissão de Monitoramento e Avaliação.
A organização da sociedade civil será notificada sobre a anotação da infração e terá
5 (cinco) dias úteis para apresentar sua defesa, contados da data do recebimento da
notificação sendo o prazo ampliado para 10 (dez) dias na hipótese prevista no item (c)
do caput.
Além das sanções previstas no item anterior, a SMASDH poderá aplicar as seguintes
penalidades, cumulativas e/ou progressivamente, obedecida a proporcionalidade:
a) Suspensão do repasse mensal;
b) Quando for aplicada a pena de suspensão do repasse mensal, a liberação do
mesmo será feita após a correção das irregularidades apontadas ou da aceitação
formal da proposta de correção, com prazos determinados;
c) Rescisão da Parceria;
d) As notificações bem como as sanções e penalidades resultantes aplicadas à OSC
serão publicizadas no Boletim Oficial.
OSC terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa, no caso de
notificação baseada no item A e 10 (dez) dias úteis para as baseadas nos itens B e
C, contados a partir da notificação.
A prestação de contas terá prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a contar da
apresentação da prestação de contas para a aplicação de penalidade decorrente de
infração relacionada à execução da parceria.
A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração
da infração.
21. FORO
21.1 Fica eleito o foro Central da Comarca de Duque de Caxias para dirimir quaisquer
questões, dúvidas ou demandas referentes à execução do objeto deste Chamamento
Público e adjudicação dela decorrente.
22. DISPOSIÇÕES FINAIS
22.1 O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial, com prazo
mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação das propostas, contado da data da
divulgação do Edital.
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22.2 Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência mínima
de 5 (cinco) dias da data-limite para envio das propostas, por requerimento
protocolada no endereço informado no subitem 7.4.1 deste Edital. A resposta às
impugnações caberá à Comissão. As respostas as impugnações caberá a Comissão
no prazo máximo de até 3 (três) dias.
22.2.1 Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste
Edital e de seus anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 10
(dias) dias da data-limite para envio da proposta, exclusivamente por meio de
requerimento protocolado no Setor de Convênios. Os esclarecimentos serão
prestados pela Comissão no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
22.2.2 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no Edital. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados
serão juntados nos autos do processo de Chamamento Público e estarão disponíveis
para consulta por qualquer interessado.
22.2.3 Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos
de esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto
original, alterando-se o prazo inicialmente estabelecido somente quando a alteração
afetar a formulação das propostas ou o princípio da isonomia.
22.3 A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos resolverá os
casos omissos e as situações não previstas no presente Edital, observadas as
disposições legais e os princípios que regem a administração pública.
22.4 A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público
ou anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a
indenização ou reclamação de qualquer natureza.
22.5 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento
Público. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informações nele contidas poderá acarretar a eliminação da proposta apresentada, a
aplicação das sanções administrativas cabíveis e a comunicação do fato às
autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime.
Além disso, caso a descoberta da falsidade ou inverdade ocorra após a celebração
da parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do instrumento, rejeição das contas
e/ou aplicação das sanções de que trata o art. 73 da Lei n° 13.019, de 2014.
22.6 A administração pública não cobrará das entidades concorrentes taxa para
participar deste Chamamento Público.
22.7 Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras
despesas correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira
responsabilidade das entidades concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração,
apoio ou indenização por parte da administração pública.
22.8 Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMASDH

I. PROJETO BÁSICO;
II. MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO;
III. MODELO PLANO TRABALHO;
IV DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA;
V - DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS;
VI - DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE;
VII - DECLARAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DAS VEDAÇÕES;
VIII - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR;
IX - DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO;
X - DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA;
XI - DECLARAÇÃO DO CONTADOR;
XII - DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE ADMINISTRATIVA, TÉCNICA E
GERENCIAL;
Duque de Caxias, 26 de agosto de 2021.

MARCUS VINICII
Secretário Municipal de Assistênció

AES GUIMARÃES
"èitos Humanos de Duque de Caxias
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