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Edital de Chamamento Público nº 01 de 14 de dezembro de 2016 

 

 
O MUNICÍPIO DE CASCAVEL, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Assistência Social com esteio na 
Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, no Decreto 
Municipal nº 13.132 de 25 de outubro de 2016 e na Lei nº 
6.275, de 08 de outubro de 2013 (Dispõe sobre o Plano 
Plurianual do Município de Cascavel para o período de 
2014 a 2017), torna público o presente Edital de 
Chamamento Público visando à seleção de organizações 
da sociedade civil interessadas em celebrar Termo de 
Colaboração para a execução de Serviços de 
Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, 
idosos, adultos e famílias. 

 

1. PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
 
A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de propostas, em cumprimento a 
Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e Decreto Municipal nº 13.132 de 2016, e pelos 
demais normativos aplicáveis, para a celebração de parceria com o Município de Cascavel 
por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, 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.  
 
O presente Edital será divulgado em diário oficial do município, com prazo de até 30 (trinta) 
dias  para a apresentação das propostas, contado da data de sua publicação. 
 
2. OBJETO DA PARCERIA  
 
Constitui objeto desta parceria a Seleção Pública de Organizações da Sociedade Civil de 
Assistência Social visando a formalização de Termo de Colaboração, com vigência de 12 
(doze) meses, podendo ser prorrogado havendo interesse público, para a execução de 
Serviços de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, idosos, adultos e 
famílias. 
 
Objetivo da parceria:  
 
Possibilitar e garantir o acolhimento provisório e excepcional para: 
 

• crianças e adolescentes de ambos os sexos, em situação de vulnerabilidade e risco 
social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente 
impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção.  

• idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos 
graus de dependência, sem condições para permanecer com a família, com vivência 
de situações de violência e negligência, em situação de rua e de abandono, com 
vínculos familiares fragilizados ou rompidos. 
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• pessoas do mesmo sexo ou grupo familiar em situação de rua e desabrigo por 
abandono, migração e ausência de residência ou pessoas em trânsito e sem 
condições de autossustento. 
 
 

3. JUSTIFICATIVA 
 

SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES  

O Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, na 
modalidade de Casa Lar é um serviço da Proteção Social Especial de Alta Complexidade do 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS), regulamentado pela Tipificação Nacional de 
Serviços Socioassistenciais, aprovada pela Resolução do CNAS nº 109/2009.  

A medida de proteção de acolhimento para crianças e adolescentes está prevista no Art. 
101 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), como “medidas provisórias e 
excepcionais, utilizáveis como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo 
esta possível, para colocação em família substituta”. 

Segundo as Orientações Técnicas de Serviços de Acolhimento para Crianças e 
Adolescentes quando detectado a necessidade de proteção da integridade física e 
psicológica de crianças e adolescentes, essas deverão ser afastadas de sua família de 
origem sob medida de proteção, devendo ser atendidos em serviços de acolhimento, nas 
seguintes modalidades: Abrigo Institucional; Casa Lar; Família Acolhedora; e República.  

Quando o afastamento do convívio familiar for medida mais adequada para se garantir a 
proteção da criança e do adolescente em determinado momento, o município deve buscar a 
garantia de espaços apropriados que viabilizem o acolhimento digno e seguro, bem como, a 
capacidade técnico e operacional para promover, no menor tempo possível, o retorno 
seguro das crianças e dos adolescentes ao convívio familiar, prioritariamente na família de 
origem e, excepcionalmente, em família substituta (adoção, guarda e tutela). 

Atualmente o município de Cascavel, através da Secretaria de Assistência Social 
desenvolve os seguintes serviços de Acolhimento: Serviço de Acolhimento Institucional na 
modalidade de abrigo institucional que é executado em duas unidades governamentais, 
sendo a Unidade de Acolhimento Institucional Feminina destinada para adolescentes de 12 
a 18 anos incompletos do sexo feminino (capacidade de 10 acolhimentos simultâneos) e a 
Unidade de Acolhimento Institucional Masculina voltada para adolescentes de 12 a 18 anos 
incompletos do sexo masculino (capacidade de 10 acolhimentos simultâneos) e o 
acolhimento em Família Acolhedora para crianças e adolescentes (possui atualmente 230 
acolhidos), o qual é realizado por meio do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. 

Contudo os serviços de acolhimento para crianças e adolescentes ofertados atualmente 
pelo município não garantem vagas suficientes para suprir a demanda existente no 
Município. Conforme referência do mês de Setembro/2016, haviam 295 crianças e 
adolescentes acolhidas, destas 197 estavam a espera de medida judicial para o seu retorno 
à família de origem ou extensa, ou até mesmo pela destituição do poder familiar, e as outras 
98 crianças e adolescentes já estão destituídas do poder familiar, na espera para adoção 
(Fonte: Sistema municipal Informatizado da Politica de Assistência Social - IRSAS, 
Set.2016). No período entre 2011 a 2015, Cascavel acolheu em torno de 379 crianças e 
adolescentes ao ano.  

SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS 
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O Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos - Instituição de Longa Permanência para 
Idosos (ILPI) é um serviço da Proteção Social Especial de Alta Complexidade do Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS), regulamentado pela Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais, aprovada pela Resolução do CNAS nº 109/2009.   

Segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais o acolhimento para idosos 
com 60 anos ou mais deve ter caráter provisório e, excepcionalmente, de longa 
permanência quando esgotadas todas as possibilidades de autossustento e convívio 
familiar, sendo destinado a idosos que não dispõem de condições de permanecer com a 
família, por situações de violação de direitos, em situação de rua e de abandono, ou que se 
encontra com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. 

O município de Cascavel através da Secretaria Municipal de Assistência Social executa de 
forma direta o Serviço de Acolhimento em Repúblicas para Idosos denominado Condomínio 
do Idoso, a qual é destinada aos idosos de ambos os sexos, que possuem condições de 
autonomia e autossustento não necessitando de cuidados de terceiros. A capacidade do 
Condomínio é de até 80 idosos se forem casais ou 40 famílias uniparentais, pois há 40 
unidades residenciais. 

Destaca-se que o município necessita ofertar Serviço de Acolhimento Institucional de Longa 
Permanência (ILPI), considerando a especificidade do publico, que com o passar dos anos 
os idosos vão perdendo sua autonomia e independência nas atividades da vida diária. 

SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS 
 
A Política Nacional para a População em Situação de Rua, instituída pelo Decreto Federal nº 
7.053 de 23 de dezembro de 2009 define população em situação de rua como o grupo 
populacional heterogêneo que possuem em comum a pobreza extrema, os vínculos 
familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e 
que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de 
sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento 
temporário ou como moradia provisória. 

O Serviço de Acolhimento Institucional é um serviço que integra a Proteção Social Especial 
de Alta Complexidade do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, regulamentado pela 
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, aprovada pela Resolução do CNAS nº 
109/2009. A especificidade desse Serviço está na oferta de atendimento integral que 
garanta condições de estadia, convívio, endereço de referência, para acolher com 
privacidade pessoas em situação de rua e desabrigo por abandono, migração, ausência de 
residência ou pessoas em trânsito e sem condições de autossustento.   

O Município de Cascavel, através da Secretaria Municipal de Assistência Social executa de 
forma direta o acolhimento provisório para população adulta e famílias em situação de rua, 
na modalidade Casa de Passagem, por meio da Unidade Casa Pop que possui capacidade 
instalada para o atendimento de até 25 pessoas simultaneamente.  

O público atendido na unidade Casa Pop são adultos/famílias em trânsito, sem intenção de 
permanência por longos períodos. No entanto, existem pessoas que necessitam 
permanecer acolhido por um período mais longo o que caracteriza o público de Abrigo 
Institucional. 

Salientamos que as vagas disponíveis pela Casa POP não são suficientes para atender toda 
a demanda existente no Município, conforme tabela abaixo, a qual demonstra que no ano de 
2015 as Unidades de Acolhimento para pessoa em situação de rua atenderam 1.186 
pessoas. 
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4. DOS VALORES PREVISTOS, DAS REFERÊNCIAS E DAS DOT AÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO 
 
Para desenvolvimento dos serviços, os valores e referências pactuadas seguem 
descriminados no quadro abaixo:   
 

 
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 

 
 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
MODALIDADE CASA LAR 

 
Referências Pactuadas  Valor por Referência  Valor Mensal  Valor Total (12 meses)  

30 R$ 934,00 R$ 28.020,00 R$ 336.240,00 

 
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS - ABRIGO INSTITUCIONAL  

INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS – ILPI 
 

Referências Pactuadas  Valor por Referência  Valor Mensal  Valor Total (12 meses)  

40 R$ 783,60 R$ 31.344,00 R$ 376.128,00 

 
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA 

ABRIGO INSTITUCIONAL 
 

Referências Pactuadas  Valor por Referência  Valor Mensal  Valor Total (12 meses)  

50 R$ 777,20 R$ 38.860,00 R$ 466.320,00 

 
As despesas decorrentes do objeto da presente Chamada Pública correrão por conta das 
seguintes dotações orçamentárias: 
 

Unidade 
Orçamentária 

Classificação orçamentária Fonte de recursos 

FMAS 

09.002.08.241.0049.2243.3.3.50.43.00.00 

0 - Recursos livres 

 

09.002.08.241.0049.2243.3.1.50.43.00.00 

09.002.08.243.0051.6147.3.3.50.43.00.00 

09.002.08.243.0051.6147.3.1.50.43.00.00 

09.002.08.244.0052.2247.3.3.50.43.00.00 

09.002.08.244.0052.2247.3.1.50.43.00.00 

 
Os recursos destinados à execução da parceria de que tratam este Edital são provenientes 
do orçamento municipal, através do Fundo Municipal de Assistência Social, e serão 
repassados em parcelas mensais. 
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As liberações de recursos obedecerão ao cronograma de desembolso, que guardará 
consonância com as metas da parceria, observado o disposto no art. 48 da Lei nº 13.019, de 
2014.  
 
Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em geral efetuados com 
recursos da parceria, a OSC deverá observar o instrumento de parceria e a legislação 
regente, em especial o disposto nos incisos XIX e XX do art. 42, nos arts. 45 e 46 da Lei nº 
13.019, de 2014. É recomendável a leitura integral dessa legislação, não podendo a OSC ou 
seu dirigente alegar, futuramente, que não a conhece, seja para deixar de cumpri-la, seja 
para evitar as sanções cabíveis.  
 
Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação de seu objeto, sendo 
admitidas, dentre outras despesas previstas e aprovadas no Plano de Trabalho e Aplicação 
(art. 46 da Lei nº 13.019, de 2014):  
 
1. Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de 

pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, 
compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, 
fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários 
proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas. 
 
1.1. Serão aceitas despesas com verbas rescisórias apenas de funcionários vinculados 
a execução do objeto, cuja contratação seja por período determinado dentro da vigência 
do termo de parceria. 
 

2. Vale transporte para os funcionários vinculados à execução do Plano de Trabalho e 
Aplicação.  
 

3. Custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em 
relação ao valor total da parceria (aluguel, telefone, água, energia, dentre outros);  
 

4. Aquisição de materiais de consumo e prestação de serviços de terceiros essenciais à 
consecução do objeto.  

 
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 celebrante, ou seu cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, 
ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica. 
 
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, 
nos termos do art. 52 da Lei nº 13.019, de 2014, ou a critério da administração pública 
municipal.  
 
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.  
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A inadimplência da organização da sociedade civil em decorrência de atrasos na liberação 
de repasses relacionados à parceria não poderá acarretar restrições à liberação de parcelas 
subsequentes.  
 
O pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da sociedade civil 
com recursos da parceria não gera vínculo trabalhista com o poder público. 
 
Não será exigida contrapartida da OSC selecionada, porém fica facultado a OSC, se 
necessário, o aporte financeiro de recursos próprios para a consecução do objeto da 
parceria. 
 

5. DA PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO  
 

Poderão participar do Chamamento Público as organizações da sociedade civil (OSCs), 
assim consideradas aquelas definidas pelo art. 3º, inciso III, alíneas “a” do Decreto Municipal 
13.132/2016:  
 

a) Entidade privada sem fins lucrativos 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 organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de 
interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos.  

 

Não é permitida a atuação em rede. 
 
5.1 Para participar deste Chamamento, a OSC deverá cumprir as seguintes 
exigências:  
 
 

a) Estar devidamente inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social de Cascavel e 
estar executando o Serviço de Acolhimento Institucional. 

 
b) Estar cadastrada no CNEAS – Cadastro Nacional das Entidades de Assistência Social; 

 
c) Declarar, conforme modelo constante no Anexo I – Declaração de Ciência e 

Concordância, que está ciente e concorda com as disposições previstas neste Edital e 
seus anexos, bem como que se responsabilizam pela veracidade e legitimidade das 
informações e documentos apresentados durante o processo de seleção.  

 
 
6. DO ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
A OSC apresentará a proposta por meio do Plano de Trabalho e Aplicação padrão definido 
pela Administração Pública Municipal.  
 
As propostas serão apresentadas pelas OSCs, junto ao Setor de Protocolo do Município, 
sito no Paço Municipal, nos prazos estabelecidos na Tabela 1, e deverão ser encaminhadas 
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em envelope fechado, no qual deverá estar descrito que se trata da “Proposta – Edital de 
Chamamento público nº 01/2016”,  contendo a identificação da instituição proponente e 
meios de contato.  
 
O envelope deverá conter:  
 

a) 01 via do Plano de Trabalho e Aplicação devidamente assinado pelo representante 
legal da OSC, com todas as páginas rubricadas; 

b) A proposta em versão digital (CD) em formato pdf; 
c) Cópia da inscrição da OSC no Conselho Municipal de Assistência Social; 
d) Atestado emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social/Divisão de Sistema 

Municipal de Assistência Social de que a OSC está devidamente cadastrada no 
CNEAS; 

e) Declaração de Ciência e Concordância assinada pelo representante legal da OSC, 
que está ciente e concorda com as disposições previstas neste Edital e seus anexos. 
 

Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida, assim 
como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícita e formalmente 
solicitados pela administração pública municipal.  
 
Cada OSC poderá apresentar apenas uma proposta. 

6.1 Do Plano de Trabalho e Aplicação  
 
Por meio do Plano de Trabalho e Aplicação, a OSC deverá apresentar o detalhamento da 
proposta conforme modelo padrão estabelecido pela Administração Pública Municipal – 
ANEXO IV.  
 
O Plano de Trabalho e Aplicação 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) as despesas a serem realizadas na execução das ações, a discriminação dos 
custos diretos e indiretos necessários à execução do objeto;  

 
f) os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso. 

 
A previsão de despesas no plano de aplicação deverá estar compatível com os preços 
praticados no mercado, podendo ser solicitado pela Administração pública, cotações para 
aferir os valores propostos. 
 
O Plano de Trabalho e Aplicação poderá ser revisto para a alteração de valores ou de 
metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao Plano original (art. 57 da Lei 13.019/2016). 
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7. DA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
 

A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente 
chamamento público, tendo sido constituída na forma do Decreto Municipal 13.132 de 2016, 
designada em ato de nomeação específica pelo Prefeito Municipal. 
 
A seleção das propostas observará o disposto no cronograma de prazos Tabela 1 - ANEXO 
II: 
 
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.  
 
7.1 Análise do Plano de Trabalho e Aplicação 
 
Esta etapa consiste no exame formal a ser realizado pela Comissão de Seleção. Será 
observado o atendimento pela OSC selecionada, os requisitos para a celebração da 
parceria, e que a OSC não incorre nos impedimentos legais e cumprimento de demais 
exigências. 
 
Somente será aprovado o Plano de Trabalho e Aplicação que estiver de acordo com os 
requisitos deste Edital. 
 
 
7.2 Do julgamento das propostas  
 
A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na Tabela 1 para conclusão do 
julgamento das propostas e divulgação do resultado preliminar do processo de seleção.  
 
As propostas deverão conter informações que atendem aos critérios de julgamento 
estabelecidos na Tabela 2 abaixo, observado o contido no Anexo III – Termos de 
Referência.  
 
A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de 
julgamento em consonância com a Lei Federal nº 13.019/14 e com o Decreto Municipal nº 
13.132/2016, conforme Tabela 2.  
 
Poderão ser selecionadas mais de uma proposta observada a ordem de classificação, o 
remanescente das vagas ofertadas, e a disponibilidade orçamentária para a celebração dos 
termos de colaboração.  
 
Na hipótese da OSC não atender aos requisitos previstos, aquela imediatamente mais bem 
classificada poderá ser convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos da 
proposta por ela apresentada. Esse procedimento poderá ser repetido, sucessivamente, 
obedecida a ordem de classificação. 
 
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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Tabela 2 
 

Critérios de  

Julgamento 

(item) 

 

Descrição do julgamento Pontuação máxima 

(A) Informações sobre: 

 

1-ações a serem 

Executadas; 

2-metas a serem atingidas 

3 - indicadores que 

aferirão o cumprimento das 
metas e prazos 

- Grau pleno de atendimento por item (1,0 pontos) 

 

- Grau satisfatório de atendimento por item (0,5 pontos) 

 

- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório por item 
(0,0) 

 

 

3,0 

(B) Adequação da 

proposta ao Termo 

da Referencia 

 

- Grau pleno de adequação (3,0) 

 

- Grau satisfatório de adequação (1,5) 

 

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

3,0 

(C) Descrição da 

realidade (diagnostico) e o 
nexo entre essa realidade e 

as atividades propostas 

 

- Grau pleno da descrição (1,0) 

 

- Grau satisfatório da descrição (0,5) 

 

- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório (0,0). 

 

1,0 

(D) Adequação da 

proposta ao plano de 

aplicação 

 

1 - O plano de aplicação está 
devidamente detalhado 

especificando 

o que de fato pretende 

ser adquirido 

- Grau pleno de atendimento por item (1,0)  

pontos) 

 

- Grau satisfatório de atendimento por item (0,5 pontos) 

 

- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório (0,0). 

 

2,0 
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2 - Os valores 

estabelecidos para cada 
item/folha de pagamento 

previsto no plano de 
aplicação estão de acordo 

com os preços praticados no 
mercado/teto salarial 

dos servidores municipais 

 

(E) capacidade técnica e 
operacional para o 

desenvolvimento das 

atividades ou projetos 

previstos na parceria e o 
cumprimento das metas 

estabelecidas. 

 

- Grau pleno de atendimento (1,0 pontos) 

 

- Grau satisfatório de capacidade técnico-operacional (0,5) 

 

- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório do 
requisito de capacidade técnico-operacional (0,0). 

 

1,0 

PONTUAÇÃO MÁXIMA GLOBAL  10,0 

 
A falsidade de informações acarretará na eliminação da proposta. 
 
O Plano de Trabalho e Aplicação deverá descrever minuciosamente os itens relacionados 
aos critérios de julgamento (A, B,C e E). 
 
 
Serão eliminadas aquelas propostas:  
 
a) cuja pontuação total for inferior a 5,0 (cinco) pontos;  
 
b) que recebam nota “zero” em qualquer um dos critérios de julgamento. 
 
c) que estejam em desacordo com o Edital  
 
d) com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser avaliado pela Comissão de 

Seleção, que ateste a inviabilidade econômica e financeira da proposta, conforme o 
orçamento disponível. 

 
As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de acordo com a 
pontuação total obtida com base na Tabela 2, conforme as notas lançadas pela Comissão 
de Seleção, em relação a cada um dos critérios de julgamento.  

 
No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base na 
maior pontuação obtida no critério de julgamento (A). Persistindo a situação de igualdade, o 
desempate será feito com base na maior pontuação obtida, sucessivamente, nos critérios de 
julgamento (B), (E) e (D). Caso essas regras não solucionem o empate, será considerada 
vencedora a entidade com mais tempo de constituição, com maior tempo de execução do 
serviço, e em último caso, a questão será decidida por sorteio.  
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Divulgação do resultado preliminar. A administração pública divulgará o resultado preliminar 
do processo de seleção em diário oficial do município. 

7.3 Interposição de recursos contra o resultado pre liminar  
 
Nos termos do Decreto Municipal nº 13.132/2016, os participantes que desejarem recorrer 
contra o resultado preliminar deverão apresentar recurso administrativo, no prazo de 3 (três) 
dias úteis, contado da publicação da decisão, ao colegiado que a proferiu. Não será 
conhecido recurso interposto fora do prazo.  
 
Os recursos serão apresentados pelas OSCs junto ao Setor de Protocolo do Município, sito 
no Paço Municipal, nos prazos estabelecidos no item anterior, devendo estar descrito que se 
trata de “Interposição de recursos contra o resultado preliminar do Edital de Chamamento 
público nº 01/2016”, contendo a identificação da instituição proponente e meios de contato. 

 
É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis à 
defesa de seus interesses, preferencialmente por via eletrônica, arcando somente com os 
devidos custos.  

 
Recebido os recursos de interposição a Comissão de Seleção publicará a decisão de 
acolhimento por meio de diário oficial do município, para que os demais interessados 
apresentem no prazo de 03 (três) dias úteis as contrarrazões se desejarem. 
 
A Comissão de Seleção terá o prazo de 03 (três) dias úteis, para avaliar e proferir sua 
decisão. 
 
A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida após o 
encerramento dos prazos para análise e julgamento dos recursos e contrarrazões.  
 
A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de 
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou 
propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato decisório.  
 
Não caberá novo recurso contra esta decisão.  
 
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.  
 
O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
 
7.4 Parecer técnico da Comissão de Seleção 
 
A Comissão de Seleção, após análise dos planos de trabalho e aplicação selecionados, 
emitirá parecer técnico conclusivo, quanto à aprovação ou não das propostas apresentadas 
pelas OSCs. 
 
O parecer técnico, juntamente com as propostas selecionadas, serão remetidas ao 
Administrador Público Municipal, representado pelo Secretário de Assistência Social, o qual 
se manifestará quanto à aceitabilidade ou não. 
 
Havendo a aceitabilidade, o Administrador Público submeterá os documentos pertinentes à 
ciência do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS. 
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A aprovação do Plano de Trabalho e Aplicação não gerará direito à celebração da parceria. 
 
 
7.5 Homologação e publicação do resultado definitiv o da fase de seleção, com 
divulgação das decisões recursais proferidas (se ho uver). 

 
Após o manifesto do respectivo Conselho, a Administração Pública Municipal, na figura do 
Prefeito Municipal, procederá à homologação do resultado definitivo de seleção, o qual será 
divulgado e publicizado posteriormente, através do diário oficial do município. 
 
A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, §6º, da Lei nº 
13.019, de 2014).  
 
 
8. DA FASE DE CELEBRAÇÃO 
 
A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das providências impostas 
pela legislação regente, incluindo a aprovação do Plano de Trabalho e Aplicação, a emissão 
do parecer técnico pela Comissão de Seleção, as designações do gestor da parceria e da 
Comissão de Monitoramento e Avaliação, e de prévia dotação orçamentária para execução 
da parceria.  
 
 
8.1 Requisitos e impedimentos para a celebração do Termo de Colaboração 
 
Após a publicização do resultado definitivo do processo de seleção, as OSCs selecionadas 
estarão aptas a formalizar Termo de Colaboração com a Administração Pública Municipal, 
desde que atendam os seguintes requisitos: 
 
Ter previsão estatutária de que: 
 
a) seus objetivos estejam voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância 

pública e social, excetuando-se as organizações religiosas; 
 
b) em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a 

outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta Lei e cujo objeto 
social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta, excetuando-se as 
organizações religiosas;  

 
c) escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as 

Normas Brasileiras de Contabilidade;   
 
Possuir:  
 
a) no mínimo, um ano de existência, com cadastro ativo, comprovado por meio de 

documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, conforme, respectivamente, a parceria 
seja celebrada no âmbito dos Municípios, do Distrito Federal ou dos Estados e da União, 
admitida a redução desses prazos por ato específico de cada ente na hipótese de 
nenhuma organização atingi-los;  
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b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza 
semelhante, por meio da apresentação de Atestado emitido pelo Conselho Municipal de 
Assistência Social;  

 
c) instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o 

desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das 
metas estabelecidas.   

 
Apresentar: 
 
a) o Plano de Trabalho e Aplicação aprovado pela administração pública. 

b) comprovação dos poderes de representação daqueles que firmarão o termo de 
transferência (ata constitutiva da Diretoria da OSCs devidamente registrada em cartório, 
e cópia autenticada dos documentos do presidente e tesoureiro da Entidade); 

c) certidão expedida pelo Tribunal de Contas para obtenção de recursos públicos; 

d) certidão negativa ou documento equivalente, atestando que o interessado está em dia 
com o pagamento dos tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao concedente 
(certidão de débitos); 

e) certidão ou documento equivalente, expedido pelo concedente, atestando que o 
interessado está em dia com as prestações das contas de transferências dos recursos 
dele recebidos (certidão liberatória); 

f) Certidão negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 
União;  

g) Certidão negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual; 

h) certificado de regularidade com o Fundo de Garantia por tempo de Serviço – FGTS; 

i) certidão negativa de débitos trabalhistas exigível, nos termos da Lei 12.440/2011; 

j) Comprovante de inscrição/registro no Conselho Municipal de Assistência Social. 

l) cópia autenticada da carteira de identidade profissional do contador da Entidade. 

m) Declaração da OSC afirmando não possuir em seu quadro de dirigentes membro de 
Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública 
federal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges, companheiros e parentes em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, conforme modelo – ANEXO VI. 

n) Declaração que a OSC não 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 não 
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 – ANEXO VII. 

No período entre a apresentação da documentação e a assinatura do instrumento de 
parceria, a OSC fica obrigada a informar qualquer evento superveniente que possa 
prejudicar a regular celebração da parceria, sobretudo quanto ao cumprimento dos 
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requisitos e exigências previstos para celebração.  
 
A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e no quadro de dirigentes, 
quando houver. 
 
Ficará impedida de celebrar o Termo de Colaboração a OSC que:  
 
a) não esteja regularmente constituída; 

 
b) esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada (art. 39, 
caput, inciso II, da Lei nº 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 federal, 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; 
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 nº 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, através de declaração de 
inidoneidade, emitida pela administração pública (inciso II e III do art. 73 da Lei nº 13.019, de 
2014 e art. 39, caput, inciso V, da Lei nº 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 nº 13.019, de 2014); ou  
 
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 nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (art. 39, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 
2014).  

 
 

9. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇ ÃO 
 
 
Para a celebração da parceria, a Administração Pública Municipal convocará a OSC 
selecionada para, no prazo de 10 (dez) dias úteis a partir da convocação, apresentar a 
documentação exigida para comprovação dos requisitos para a celebração da parceria e de 
que não incorre nos impedimentos legais. 

Os Termos de Colaboração a serem celebrados terão início na data de sua assinatura, com 
vigência de 12 (doze) meses. 
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10. DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

O presente Edital será divulgado em diário oficial do município, com prazo máximo de 30 
(trinta) dias para a apresentação das propostas, contado da data de publicação do Edital. 
 
Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência mínima de 10 (dez) 
dias da data limite para envio das propostas, através de documento formal devidamente 
fundamentado, a ser entregue no setor de Protocolo do município. 
  
A resposta às impugnações caberá ao Administrador Público, representado pelo (a) 
Secretário(a) Municipal de Assistência Social. 
 
Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de 
seus anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 10 (dez) dias da 
data-limite para envio da proposta, através de documento formal, a ser entregue no Setor de 
Protocolo do Município. Os esclarecimentos serão prestados pela Comissão de Seleção.  
 
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.  
 
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.  
 
A Administração Pública Municipal resolverá os casos omissos e as situações não previstas 
no presente Edital, observadas as disposições legais e os princípios que regem a 
administração pública.  
 
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.  
 
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 nº 13.019, de 
2014.  
 
A administração pública não cobrará das entidades concorrentes taxa para participar deste 
Chamamento Público.  
 
Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas 
correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira responsabilidade das 
OSCs concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte 
da Administração Pública. 
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Constituem anexos do presente Edital: 

 

Anexo I  – Declaração de Ciência e Concordância 
 
Anexo II  – Cronograma de prazos 
 
Anexo III  – Termos de Referência 
  
Anexo IV  – Modelo de Plano de Trabalho e Aplicação  
  
Anexo V  – Manual de preenchimento do Plano de Trabalho e Aplicação  
 
Anexo VI  – Modelo de Declaração da OSC afirmando não possuir em seu quadro de 
dirigentes membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da 
administração pública federal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges, 
companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau  
 
Anexo VII  – Declaração que a OSC não 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 não 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 
 
Anexo VIII  – Minuta de Termo de Colaboração 
 
 
 
 
 
 
 

Cascavel, 14 de dezembro de 2016. 
 
 
 

INÊS APARECIDA DE PAULA 
Secretária Municipal de Assistência Social 


