
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

Edital de Chamamento Público nº. 007/2017.

Processo Administrativo nº. 196/2017.

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL

TIPIFICADO  COMO  SERVIÇO  DE  CONVIVÊNCIA  E  FORTALECIMENTO  DE

VÍNCULOS  - SCFVI, no âmbito do município de Contagem – MG – com transferência de

recurso  financeiro  Municipal,  em  conformidade  com  a  Política  Nacional  de  Serviços

Socioassistenciais.
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

Edital de Chamamento Público nº. 007/2017.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM – MG,

por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE DE-

SENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, com es-

teio na Lei Federal n.° 13.019 de 31 de julho de 2014, alte-

rada pela Lei Federal n° 13.204, de 14 de dezembro de

2015, e Decreto Municipal n°.30/2017, de 23 de fevereiro

de 2017, torna público o presente Edital de Chamamento

Público visando à seleção de organização(ões) da socieda-

de civil interessada(s) em celebrar(em) termo(s) de colabo-

ração que tenham por  objeto  a  execução de  Serviço  de

Convivência  e  Fortalecimento  de  Vínculos  –  SCFV,  no

Município  de Contagem – MG, nos  termos do presente

Edital.
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

1. FINALIDADE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

1.1.  A finalidade  do  presente  Chamamento  Público  é  a  seleção  de  proposta(s)  para  a

celebração(ões) de parceria(s) com a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM – MG,

por  intermédio  da  SECRETARIA MUNICIPAL DE  DESENVOLVIMENTO  SOCIAL E

HABITAÇÃO, por meio da formalização de termo(s) de colaboração, para a consecução de

finalidade  de  interesse  público  e  recíproco,  que  envolve(m)  a  transferência  de  recursos

financeiros  à(s)  organização(ões)  da  sociedade  civil  (OSCs),  conforme  condições

estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e suas

alterações; pelo Decreto Municipal nº.30/2017 de 23 de fevereiro de 2017, e pelos demais

normativos aplicáveis, além das condições previstas neste Edital e seus anexos.

1.3. Será selecionada uma única proposta, por público-alvo, classificados em 03 (três) grupos,

a  fim de viabilizar  a  ampla participação das  interessadas,  sempre observadas a  ordem de

classificação  e  a  disponibilidade  orçamentária  para  a  celebração  do(s)  termo(s)  de

colaboração.

1.4. É permitida a atuação em rede, por duas ou mais Organizações da Sociedade Civil, para a

realização  de  ações  coincidentes  (quando  há  identidade  de  intervenções)  ou  de  ações

diferentes e complementares à execução do objeto da parceria, nos termos do art. 35-A da Lei

Nº. 13.019, de 2014, e dos arts. 47 a 50 do Decreto Municipal nº 30, de 2017, devendo a rede

ser composta por:

a) “OSC(s) celebrante(s)” da(s) parceria(s) com a administração pública municipal aquela(s)

que  assinar(em)  o(s)  termo(s)  de  colaboração,  que  ficará(ão)  responsável(eis)  pela  rede  e

atuará(ão) como sua(s) supervisora(s), mobilizadora(s) e orientadora(s), podendo participar

diretamente ou não da execução do objeto; e

b)  uma ou mais  “OSCs executantes  e  não  celebrantes”  da  parceria  com a  administração

pública municipal, que deverão executar ações relacionadas ao objeto da parceria definidas

em comum acordo com a OSC celebrante.

1.5.  O  processo  do  chamamento  público  a  que  se  refere  este  Edital  poderá  ser  adiado,

revogado  por  razões  de  interesse  público  decorrente  de  fato  superveniente  devidamente

comprovado,  ou  anulado,  sem  que  caiba  às  instituições  participantes  qualquer  direito  à

reclamação ou indenização por estes motivos, de acordo com a legislação vigente.
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

1.6. Integram o presente Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância; 

Anexo II – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais;

Anexo III – Declaração de Não Impedimento da Organização e Dirigente;

Anexo IV – Declaração de Conta Corrente para Fins de Pagamento; 

Anexo V – Declaração de Quitação de Prestação de Contas; 

Anexo VI – Declaração que não emprega menor; 

Anexo VII – Referência para Proposta de Colaboração; 

Anexo VIII – Termo de Referência;

Anexo IX – Modelo da Minuta do Termo de Colaboração; 

Anexo X – Modelo de Plano de Trabalho;

Anexo XI –  Planilha de Referência para Composição de Serviços e Custos.

2. OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

2.1. O termo de colaboração terá por objeto a concessão de apoio da administração pública

municipal para a execução de Serviço de Proteção Social Básica, tipificado como “Serviço de

Convivência  e  Fortalecimento  de  Vínculos  –  SCFV”,  para  os  seguintes  públicos-alvo:

crianças e adolescentes com idade entre 06 (seis) a 15 (quinze) anos; adolescentes e jovens

com idade de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos; e idosos, a partir de 60 (sessenta) anos, no

município de Contagem-MG.

2.1.1. Considerando  a  demanda  já  em  atendimento  no  Município  e  a  necessidade  de

ampliação  para  novas  metas,  a  proposta  para  atendimento  do  Serviço  de  Convivência  e

Fortalecimento de Vínculos  – SCFV é de 3.000 (três  mil)  metas,  agrupadas  em 10 (dez)

territórios no município de Contagem, conforme estabelecido no Anexo VII – Referência para

Proposta de Colaboração e Anexo XI –  Planilha de Referência para Composição de Serviço e

Custos.

2.1.1.1. Para fins deste Edital, consideram-se as metas em atendimento, aquelas identificadas

até a presente data no Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de

Vínculos  –  SISC,  e  metas  alcançadas  a  soma  total  das  metas  cadastradas  no  SISC,

mensalmente, até o fim da parceria.

2.1.1.2. A apresentação de propostas nos termos deste Edital vinculam a(s) entidade(s) ou

organização(ões) da sociedade civil ao atendimento de metas referenciadas pela administração

Edital de Chamamento Público nº. 007/2017. Processo Administrativo nº. 196/2017 – pg. 4



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

pública através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação. 

2.1.1.3. A proteção social básica no Município está organizada em Serviço de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos, devendo-se considerar para fins de apresentação de proposta(s)

os seguintes grupos de públicos-alvo:

I – crianças e adolescentes com idade entre 06 (seis) a 15 (quinze) anos (completos) – metas:

1.110 (um mil e cento e dez);

II – adolescentes e jovens com idade a partir de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos  – metas:

510 (quinhentos e dez); e,

III – idosos, a partir de 60 (sessenta) anos – metas: 1.380 (mil trezentos e oitenta).

2.1.1.4.  As  entidades  ou  organizações  da  sociedade  civil  interessadas  deverão  apresentar

propostas para cada público-alvo específico,  independentemente de possuírem ou não sede ou

atendimento  no  território,  desde  que  atendidas  as  disposições  previstas  neste  Edital,

atentando-se para a capacidade estrutural e técnica necessária ao atendimento proposto que

será avaliada pela Comissão de Seleção.

2.2. ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

2.2.1.  Poderão  participar  deste  Edital  as  organizações  da  sociedade  civil  (OSCs),  assim

consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, da Lei nº 13.019,

de 2014 (com redação dada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015):

a) entidade privada sem fins lucrativos (associação ou fundação) que não distribua entre os

seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventu-

ais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de

qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercí-

cio de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto so-

cial, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva;

b) as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999; as inte-

gradas 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 as-

sistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de atividades ou de projetos

de interesse público e de cunho social; ou,
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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.

2.3. O início das parcerias será estabelecido mediante assinatura do Termo de Colaboração

conforme modelo em Anexo V, obedecendo à previsão estabelecida neste edital de 12 (doze)

meses, podendo ser prorrogada por até 60 (sessenta) meses, por interesse da Administração

Pública.

2.4. O chamamento público será regido por este Edital, cabendo à Comissão de Seleção a

operacionalização dos procedimentos do chamamento nas suas diversas fases até a publicação

do resultado final.

2.5. A concessão de apoio da Administração Pública será por meio do Fundo Municipal de

Assistência Social – FMAS, para a execução de serviços devidamente tipificados de acordo

com a Normativa da Assistência Social, Política de Proteção Social Básica – como Serviço de

Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, com recursos municipais.

2.6. Caso haja repasse dos recursos federais ficará vinculado à disponibilização dos mesmos

pela  União,  considerando  que  o  serviço  ofertado  deve  atender  de  forma  continuada,

permanente e planejada.

3. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

3.1. A proteção social básica objetiva prevenir situações de risco. Destina-se a população que

vive em situação de vulnerabilidade decorrentes da pobreza, privação e/ou fragilização de

vínculos  afetivos  relacionais  e  de  pertencimento.  Os  planos  de  trabalho  da  rede  de

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, para Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,

atenderão aos seguintes usuários da política pública, de acordo com as diretrizes, programas e

critérios que seguem, em uma gestão territorializada:

I – Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes na faixa

etária  de  06  a  15  anos  de  idade:  Serviço  realizado  em grupos,  organizados  a  partir  de

percursos, de modo a garantir aquisições progressivas a seus usuários, de acordo com o seu

ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de

situações  de  risco  social.  Forma  de  intervenção  social  planejada  que  cria  situações

desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias de

vida e vivências individuais e coletivas, na família e no território. Para a faixa etária de 06 a

15 anos o foco é a constituição de espaço de convivência, formação para a participação e
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cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a

partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. As intervenções devem

ser  pautadas  em  experiências  lúdicas,  culturais  e  esportivas  como  formas  de  expressão,

interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social. Inclui crianças e adolescentes com

deficiência, retirados do trabalho infantil ou submetidos a outras violações, cujas atividades

contribuem para resignificar vivências de isolamento e de violação de direitos, bem como

propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades e na prevenção de

situações de risco social. As atividades deverão ocorrer em dias úteis, em turnos diários de

acordo com o Anexo XI – Planilha de Referência para Composição de Serviço e Custos e

Oficinas conforme orientação da Política de Assistência Social. O atendimento deve contar

com profissionais orientadores sociais com, no mínimo, ensino superior, em conformidade

com a Resolução nº 17, de 20 de junho de 2011, do Conselho Nacional de Assistência Social �

DOU nº 118, 21/06/2011. 

II – Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes na faixa

etária  de  15  a  17  anos  de  idade:  Para  a  faixa  etária  de  15  a  17  anos  tem  por  foco  o

fortalecimento  da  convivência  familiar  e  comunitária  e  contribui  para  o  retorno  ou

permanência dos adolescentes e jovens na escola, por meio do desenvolvimento de atividades

que  estimulem a  convivência  social,  a  participação  cidadã  e  uma formação  geral  para  o

mundo do trabalho. As atividades devem abordar as questões relevantes sobre a juventude,

contribuindo para a construção de novos conhecimentos e formação de atitudes e valores que

reflitam no desenvolvimento integral do jovem. As atividades também devem desenvolver

habilidades  gerais,  tais  como  a  capacidade  comunicativa  e  a  inclusão  digital  de  modo  a

orientar  o  jovem  para  a  escolha  profissional,  bem  como  realizar  ações  com  foco  na

convivência social por meio da arte-cultura e esporte-lazer. As intervenções devem valorizar a

pluralidade e a singularidade da condição juvenil e suas formas particulares de sociabilidade;

sensibilizar para os desafios da realidade social, cultural,  ambiental e política de seu meio

social; criar oportunidades de acesso a direitos; estimular práticas associativas e as diferentes

formas de expressão dos interesses, posicionamentos e visões de mundo de jovens no espaço

público. Quando ofertado serviço visando à promoção da integração ao mercado de trabalho,

deve-se observar a Resolução CNAS nº 33 de 28 de novembro de 2011, onde define que a

promoção da integração ao mundo do trabalho se dá por meio de um conjunto integrado de
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ações das diversas políticas cabendo à assistência social ofertar ações de proteção social que

viabilizem a promoção do protagonismo,  a participação cidadã,  a  mediação do acesso ao

mundo do trabalho e  a  mobilização  social  para  a  construção  de  estratégias  coletivas.  As

atividades deverão ocorrer em dias úteis, em turnos diários de, em períodos alternados ao

período  escolar,  com  oferta  de  acordo  com  o  Anexo  XI  –  Planilha  de  Referência  para

Composição de Serviço e Custos e Oficinas, conforme orientação da Política de Assistência

Social. O atendimento deve contar com profissionais orientadores sociais com, no mínimo,

ensino  superior,  em conformidade  com a  Resolução  nº  17,  de  20  de  junho  de  2011,  do

Conselho Nacional de Assistência Social – DOU nº 118, 21/06/2011. As atividades poderão

ser realizadas em feriados e finais de semana em caráter de complementação de carga horária. 

III – Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoas idosas com idade igual

ou  superior  a  60  anos  –  Em  situação  de  vulnerabilidade  social,  em  especial  idosos

beneficiários do benefício de prestação continuada – BPC; idosos de famílias beneficiárias de

programas de transferência de renda e idosos com vivências de isolamento por ausência de

acesso a serviços e oportunidades de convívio familiar e comunitário e cujas necessidades,

interesses e disponibilidade indiquem a inclusão no serviço. Tem por foco o desenvolvimento

de atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento

da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio

comunitário  e  na  prevenção de  situações  de  risco  social.  A intervenção social  deve  estar

pautada  nas  características,  interesses  e  demandas  dessa  faixa  etária  e  considerar  que  a

vivência  em  grupo,  as  experimentações  artísticas,  culturais,  esportivas  e  de  lazer  e  a

valorização das experiências vivida constituem formas privilegiadas de expressão, interação e

proteção social. Devem incluir vivências que valorizam suas experiências e que estimulem e

potencialize  a  condição  de  escolher  e  decidir.  O  funcionamento  ocorrerá  em  dias  úteis,

feriados ou finais de semana, em horários programados, conforme demanda. Terá duração

regular  de  doze  meses  com  atividades  distribuídas  em  cinco  percursos  temáticos.  Cada

percurso terá duração aproximada de dois meses. Os doze meses compreendem o período

preparatório  de  planejamento  das  atividades  e  organização do serviço.  Para  alcançar  essa

finalidade, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos será organizado em grupos

de pessoas idosas, com carga horária definida através de: Encontros regulares que consiste em

grupo de convivência e fortalecimento de vínculos que ocorrerão semanalmente, com duração
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de até duas horas. São constituídos por atividades reflexivas e vivenciais realizadas com a

participação das pessoas idosas que integram o mesmo grupo; Encontros mensais ou ao final

de cada percurso que são encontros realizados uma vez ao mês ou na finalização de cada

percurso,  podendo envolver a participação de diversos grupos,  de familiares e  pessoas da

comunidade.  Caracterizam-se  por  momentos  comemorativos  que  servem  para  realizar  o

fechamento de uma atividade; Atividades de convívio,  de livre participação, realizadas no

mínimo  uma  vez  por  semana  (uma  ou  mais  atividades  de  convívio  ao  menos  uma  vez

semana).  Consistem em atividades  livres,  recreativas,  esportivas,  culturais  e  de lazer,  que

visam à interação social  das pessoas idosas e destas com a comunidade,  como também o

desenvolvimento de práticas de vida saudáveis, por meio da realização de atividades físicas e

culturais; Oficinas, realizadas com o grupo de pessoas idosas dos encontros regulares para

aprofundar os temas transversais, realizadas conforme o Anexo XI – Planilha de Referência

para  Composição  de  Serviço  e  Custos  e  Oficinas  e  Orientações  contidas  na  Política  de

Assistência Social. O atendimento deve contar com profissionais orientadores sociais com, no

mínimo, ensino superior, em conformidade com a Resolução nº 17, de 20 de junho de 2011,

do Conselho Nacional de Assistência Social – DOU nº 118, 21/06/2011. Visam aprofundar um

tema desenvolvido no grupo, preferencialmente de maneira prática. Devem abordar um tema

específico e ser organizados e planejados para atingir objetivos determinados e Planejamento,

sistematização e  avaliação que deverá explicitar  as ações de organização das atividades a

serem desenvolvidas pelos técnicos e demais profissionais; o estabelecimento de rotinas de

trabalho  que  garantam  a  troca  de  informações  entre  os  profissionais;  a  definição  de

responsabilidades  e  competências  em todas  as  atividades  planejadas.  Estabelecer  ainda  a

promoção de momentos coletivos de reflexão e troca de experiência no grupo, planejamento

de  treinamento  para  novos  funcionários.  Os  Percursos  do  Serviço  de  Convivência  e

Fortalecimento  de  Vínculos  para  Pessoa  Idosa  objetivam  dar  sentido  de  movimento  ao

serviço, buscando um modo integrado e orgânico de funcionar, constituído de: Início, que

objetiva constituir o grupo; Desenvolvimento, que objetiva aprofundar os temas propostos e a

Conclusão do Serviço, que objetiva encerrar o grupo e criar outras possibilidades de convívio

e  de  projetos  pessoais  para  as  pessoas  idosas.  Para  melhor  compreensão  do  Traçado

Metodológico e demais subsídios para o desenvolvimento do serviço, acessar o CADERNO

DE ORIENTAÇÕES – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família e Serviço de
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Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Articulação necessária na Proteção Social Básica

–  MDS  –  Brasília,  2016  a  em

http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/assistencia_social/cartilha_paif_2511.pdf. 

3.2.  A execução  do Serviço  requer  uma equipe  profissional  capacitada  para  organizar  as

atividades,  tais  como  divulgação  das  atividades,  recepção  dos  usuários,  apoio  ao

deslocamento se necessário,  segurança e cuidados para com o ambiente de realização das

atividades,  a  fim  de  que  os  objetivos  sejam  alcançados,  observando  o  princípio  da

transparência  e  publicidade  dos  critérios  de  inserção  e  definição  de  usuário  contida  na

Tipificação Nacional de Assistência Social, além da articulação com o CRAS – PAIF. 

3.3. Em todos os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos deverá ser garantida

totalidade do atendimento da meta pactuada ao público da Assistência Social. Para fins de

financiamento deverá ser garantida, ainda, a meta de inclusão de, no mínimo, 50% do público

prioritário,  a  saber:  situação  de  isolamento;  trabalho infantil;  vivência  de  violência  e,  ou

negligência; fora da Escola ou com defasagem escolar superior a dois anos; em situação de

acolhimento;  em  cumprimento  de  medida  socioeducativo  em  meio  aberto;  egressos  de

medidas socioeducativas; situação de abuso e/ou exploração sexual; com medidas de proteção

do  Estatuto  da  Criança  e  Adolescente;  crianças  e  adolescentes  em  situação  de  rua;

vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência.

3.3.1. Para a identificação dos usuários em situação prioritária será utilizado o Número de

Identificação Social – NIS do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal –

CadÚnico.

3.3.2. A comprovação das situações prioritárias dar-se-á por meio de documento técnico que

deverá ser arquivado na Unidade que oferta o SCFV, por um período mínimo de cinco anos, à

disposição dos órgãos de controle.

3.3.3.  O acesso ao Serviço de Convivência dar-se-á sempre por  intermédio do Centro de

Referência de Assistência Social – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família –

CRAS/PAIF  que  poderá  receber  demanda  espontânea,  realizar  busca  ativa,  receber

encaminhamentos  da  rede  socioassistencial,  Sistema  de  Garantia  de  Direitos  e  demais

políticas.  A  Proteção  Social  Especial  poderá  identificar  nos  serviços  de  acolhimento

institucional, potenciais usuários para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
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e encaminhá-los para o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS para sua inclusão

no serviço.

3.4.  Todos os usuários do serviço de convivência serão cadastrados no SISC (Sistema de

Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), inclusive os que não

apresentarem situações prioritárias de inclusão. O serviço deverá manter em arquivo físico

documentação que comprove a situação prioritária dos usuários, para fins de validação de

cadastro.

3.5. O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos deverá se organizar em grupos,

formados por:

a) No máximo 20 crianças;

b) No máximo 25 adolescentes/jovens;

c) De 15 a 30 idosos (A partir de 60 anos).

3.6. As entidades interessadas em ofertar serviço de convivência fortalecimento de vínculos

para a faixa etária de 06 a 15 anos, deverão informar no Plano de Trabalho os grupos etários

que serão atendidos, sendo: 06 a 09 anos, 10 a 12 anos, 13 a 15 anos.

4. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO

4.1. Para participar deste Edital, a OSC deverá cumprir as seguintes exigências:

a)  comprometer-se  a  estar  habilitada  no  Conselho  Municipal  de  Assistência  Social  de

Contagem;

b) declarar, conforme modelo constante no Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância,

que está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital e seus anexos, bem como

que  se  responsabilizam  pela  veracidade  e  legitimidade  das  informações  e  documentos

apresentados durante o processo de seleção. 

4.2. É permitida a atuação em rede, por duas ou mais organizações da sociedade civil. 

5.  REQUISITOS  E  IMPEDIMENTOS  PARA A CELEBRAÇÃO  DO  TERMO  DE

COLABORAÇÃO

5.1.  Para  a  celebração  do  termo  de  colaboração,  a  OSC  deverá  atender  aos  seguintes

requisitos:

a) ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e finalidades de

relevância  pública  e  social,  bem  como  compatíveis  com  o  objeto  do  instrumento  a  ser

pactuado (art. 33, caput, inciso I, e art. 35, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014). Estão
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dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33,

§§ 2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014); 

b) ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente que, em caso de

dissolução da entidade,  o respectivo patrimônio líquido será transferido 18 a outra pessoa

jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei nº 13.019, de 2014, e cujo objeto

social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta (art. 33, caput, inciso III, Lei nº

13.019,  de  2014).  Estão  dispensadas  desta  exigência  as  organizações  religiosas  e  as

sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014); 

c) ser regida por normas de organização interna que prevejam, expressamente, escrituração de

acordo com os princípios fundamentais  de contabilidade e  com as Normas Brasileiras de

Contabilidade (art. 33, caput, inciso IV, Lei nº 13.019, de 2014);

d) possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho, no mínimo 1 (um) ano de

existência,  com  cadastro  ativo,  comprovados  por  meio  de  documentação  emitida  pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica –

CNPJ (art. 33, caput, inciso V, alínea “a”, da Lei nº 13.019, de 2014);

e)  possuir  experiência  prévia na realização,  com efetividade,  do objeto da parceria  ou de

natureza semelhante, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, a ser comprovada no momento da

apresentação do plano de trabalho e na forma do art. 33, caput, inciso V, alínea “b”, da Lei

nº.13.019, de 2014; 

f)  possuir  instalações  e  outras  condições  materiais  para  o  desenvolvimento  do  objeto  da

parceria  e  o  cumprimento  das  metas  estabelecidas  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 §5º, da Lei nº

13.019, de 2014, e § 1, art. 28, do Decreto Municipal nº.30/2017).

g) deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da parceria e o

cumprimento das metas estabelecidas, a ser comprovada. 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
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cumprimento do objeto da parceria (art. 33, caput, inciso V, alínea “c” e §5º, da Lei nº.13.019,

de 2014 e § 1, art. 28, do Decreto Municipal nº.30/2017). 

h) 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 nº 13.019, de 2014, e

art. 28, do Decreto Municipal nº.30/2017; 

i) apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia

do estatuto registrado e eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão

simplificada emitida por junta comercial (art. 34, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014 e

art. 28, do Decreto Municipal nº.30/2017);

j) 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 nº 13.019, de 2014);

k)  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 nº 13.019, de 2014); 

l)  atender  às  exigências  previstas  na  legislação específica,  na  hipótese de a(s)  OSC(s)  se

tratar(em) de sociedade(s) cooperativa(s) (art. 2º, inciso I, alínea “b”, e art. 33, §3º, Lei nº

13.019, de 2014), e,

m)  para  as  entidades  ou  organizações  de  assistência  social  cumprir,  cumulativamente,  os

seguintes requisitos, em consonância com a Resolução nº. 21/2016 – CNAS:

I – ser constituída em conformidade com o disposto no art.  3° da Lei nº  8.742, de 7 de

dezembro de 1993; 

II – prévia inscrição no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social, ou no Conselho

de Assistência Social do Distrito Federal, conforme o caso, na forma do art.  9° da Lei nº

8.742, de 1993; 

III – estar cadastrada no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social – CNEAS, de

que trata o inciso XI do art.19 da Lei nº 8.742, de 1993, na forma estabelecida pelo Ministério

do Desenvolvimento Social e Agrário – MDSA. 
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5.1.1. A aferição dos requisitos constantes nos incisos I, II e III do item 5.1 somente deverá

ser observada no momento da formalização da parceria, podendo a entidade ou organização

de assistência social participar do processo de seleção. 

5.1.2.  As  organizações  da  sociedade  civil  que  ofertam  serviços,  programas  e  projetos

socioassistenciais, de forma não preponderante, deverão observar os requisitos constantes nos

incisos II e III, do item 5.1.

5.1.3. Não é exigência, como condição para formalização das parcerias, que a entidade ou

organização de assistência social possua Certificação de Entidade Beneficente de Assistência

Social – CEBAS, concedida nos termos da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, a fim

de não restringir o caráter competitivo da seleção, observado o §2º do art. 24 da Lei nº 13.019,

de 2014. 

5.2. Ficará impedida de celebrar o termo de colaboração a OSC que:

5.2.1. não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar

no território nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014);

5.2.2. esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada (art. 39,

caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014);

5.2.3. 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 (art. 39, caput, inciso III e §§ 5º e

6º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 29 § 2º, do Decreto Municipal nº 30/2017.);

5.2.4. 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);

5.2.5. 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
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inciso II do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014, ou com a sanção prevista no inciso III do art. 73

da Lei nº 13.019, de 2014 (art. 39, caput, inciso V, da Lei nº 13.019, de 2014);

5.2.6.  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,

5.2.7.  tenha  entre  seus  dirigentes  pessoas  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).

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, na forma dos Art. 13 e 14, Decreto Municipal nº. 30, de fevereiro de 2017.

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 nº 12.813, de 16 de maio de 2013 (art. 27, §§ 2º e 3º, da Lei nº 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 nº

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
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para  esclarecer  dúvidas  e  omissões.  Em  qualquer  situação,  devem  ser  observados  os

princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência.

6.6.  Fica vedada a participação em rede de OSC “executante e não celebrante” que tenha

mantido  relação  jurídica  com,  no  mínimo,  um  dos  integrantes  da  Comissão  de  Seleção

responsável pelo chamamento público que resultou na celebração da parceria.

7. DA FASE DE SELEÇÃO

7.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas:

Tabela 1 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA  Datas 

1 Publicação do Edital de Chamamento Público. 11/10/2017 (30 dias) 

2 Envio das propostas pelas OSCs. 13/11/2017 e 14/11/2017

3 Etapa  competitiva  de  avaliação  das  propostas

pela Comissão de Seleção. 

16/11/2017 e 17/11/2017

4 Divulgação do resultado preliminar. 21/11/2017  +  1  dia  (o  dia

adicional é uma estimativa)

5 Interposição  de  recursos  contra  o  resultado

preliminar.

(22/11/2017 a 26/11/2017) 

5  (cinco)  dias  contados  da

divulgação  do  resultado

preliminar para recursos

(27/11/2017 a 01/12/2017)

5  (cinco)  dias  para  contra-

recursos (se houver)

6 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. (02/12/2017) Resultado Final

7 Homologação  e  publicação  do  resultado

definitivo da fase de seleção, com divulgação

das decisões recursais proferidas (se houver). 

02/12/2017   (esta  data  é

estimada)

7.2. Conforme exposto adiante, a verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração

da parceria (arts. 33 e 34, da Lei nº 13.019, de 2014) e a não ocorrência de impedimento para

a celebração da parceria (art. 39, da Lei nº 13.019, de 2014) é posterior à etapa competitiva de

julgamento  das  propostas,  sendo  exigível  apenas  da(s)  OSC(s)  selecionada(s)  mais  bem

classificada(s), nos termos do art. 28, da Lei nº 13.019, de 2014.
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7.3. Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público.

7.3.1. O presente Edital  será divulgado em página do sítio eletrônico oficial da Prefeitura

Municipal de Contagem, na internet www.contagem.mg.gov.br.

7.4. Etapa 2: Envio das propostas pelas OSCs.

7.4.1. As propostas deverão ser encaminhadas em envelope fechado e com identificação da

instituição proponente e meios de contato, com a inscrição “Proposta – Edital de Chamamento

Público nº.007/2017 – SMDSH – Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos”,

Processo Administrativo nº.196/2017, e entregues via postal (SEDEX ou carta registrada com

aviso de recebimento) ou pessoalmente para a Comissão de Seleção, no seguinte endereço:

Rua  Portugal,  20,  Bairro  Eldorado  –  Contagem  –  MG  –  CEP.:  32.340-010 –  Sede  da

Secretaria Municipal Desenvolvimento Social e Habitação de Contagem.

7.4.2.  A proposta,  em  uma  única  via  impressa,  deverá  ter  todas  as  folhas  rubricadas  e

numeradas  sequencialmente  e,  ao  final,  ser  assinada  pelo  representante  legal  da  OSC

proponente. Também deve ser entregue uma cópia em versão digital (CD ou pen drive) da

proposta.

7.4.3. Deverá ser entregue uma proposta para cada público-alvo de interesse.

7.4.4. 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.

7.4.5. Cada OSC poderá apresentar proposta para cada público-alvo de seu interesse para o

serviço  socioassistencial.  Caso  venha  a  apresentar  mais  de  uma proposta,  para  o  mesmo

público-alvo, dentro do prazo, será considerada apenas a última proposta enviada.

7.4.6.  Observado  o  disposto  no  item 7.5.3  deste  Edital,  as  propostas  deverão  conter,  no

mínimo, as seguintes informações:

a) a descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto proposto; 

b) as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o

cumprimento das metas; 

c) os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e

d) o valor global para cada público-alvo.

7.4.7. Somente serão avaliadas as propostas que forem entregues até o prazo limite de envio

das propostas pelas OSCs constante da Tabela 1 (item 7.1).
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7.5. Etapa 3: Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção.

7.5.1. 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.

7.5.2. A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na Tabela 1 (item 7.1) para conclusão

do julgamento das propostas e divulgação do resultado preliminar do processo de seleção,

podendo tal prazo ser prorrogado, de forma devidamente justificada, por até mais 15 (quinze)

dias.

7.5.3.  As  propostas  deverão  conter  informações  que  atendem aos  critérios  de  julgamento

estabelecidos na Tabela 2 do item 7.5.4.1, observado o contido no Anexo VII – Referência

para Proposta de Colaboração.

7.5.4.  A avaliação  individualizada  e  a  pontuação  serão  feitas  com  base  nos  critérios  de

julgamento apresentados na Tabela 2 do item 7.5.4.1 e seguintes diretrizes: 

I - adequação da proposta:

a) considera-se adequada a proposta que tiver: 

a. coerência em sua justificativa, neste sentido compreendido: diagnóstico de acordo com a

realidade, objetivo geral do plano de acordo com a demanda apontada pelo diagnóstico;

b. viabilidade dos objetivos e metas, neste sentido compreendido: se os objetivos específicos

são viáveis e exequíveis e se as metas estão de acordo com o previsto neste Edital; 

c. consonância com objetivos propostos, neste sentido compreendido: se os objetivos estão de

acordo  com  o  previsto  pela  legislação  (SUAS,  Tipificação  Nacional  de  Serviços

Socioassistenciais, Resoluções específicas);

d.  metodologia e estratégia  de ação,  neste  sentido compreendido:  se  a  Plano de Trabalho

demonstra clareza na forma como vai se desenvolver, se descreve o caminho escolhido, os

métodos, técnicas e estratégias para cada objetivo proposto;

e.  indicadores  para  acompanhamento  e  avaliação,  neste  sentido  compreendido:  se  os

indicadores apresentados demonstram capacidade de avaliação, aprimoramento e evolução de

qualidade no decorrer da execução do objeto; 
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f. viabilidade de execução, neste sentido compreendido: se a proposta de trabalho demonstra

proximidade  com realidade  do  território  e  se  há  coerência  metodológica  que  viabilize  a

execução do Serviço; 

g.  coerência  no Plano de Aplicação de Recursos:  se  há compatibilidade na aplicação dos

recursos com a proposta de trabalho. 

II – qualificação do quadro de recursos humanos; 

a. será considerado qualificado o quadro de recursos humanos da entidade ou organização da

sociedade civil que estiver de acordo com as exigências do Edital e com vínculos de trabalho

adequados  à  execução da  proposta  e  composição  da  equipe  de  referência  apresentada  no

Anexo VII – Referência para Proposta de Colaboração;

b. se a entidade ou organização da sociedade civil, apresenta ou não outros profissionais além

da equipe de referência, compatíveis com a execução do trabalho; 

III – CEBAS: 

a. se a entidade ou organização da sociedade civil possui ou não o CEBAS – Certificação das

Entidades Beneficentes de Assistência Social, nos termos da Lei Federal n.º 12.101/2009. 

IV – Sustentabilidade: 

a. se a entidade ou organização da sociedade civil apresenta no quadro de recursos humanos

prevalência de pessoal com vínculo empregatício; 

b. se a entidade ou organização da sociedade civil tem outras fontes de recursos e/ou apoio

institucional; 

c. se a entidade ou organização da sociedade civil disponibiliza para o atendimento previsto

neste Edital espaço físico próprio ou mantido pela instituição. 

7.5.4.1  - Tabela 2 

Critérios de Julgamento Metodologia de Pontuação Pontuação

Máxima por Item 

(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

-Grau pleno de atendimento (4,0 pontos)

-Grau satisfatório de atendimento (2,0 pontos)

-O  não  atendimento  ou  o  atendimento

insatisfatório (0,0).

Observação: A atribuição de nota “zero” neste

critério implica a eliminação da proposta, por

  4,0 pontos
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das metas. força  do  §  2º,  Art.  16,  Decreto  Municipal

nº.30/2017. 

(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 pontos)

-Grau satisfatório de adequação (1,0 ponto)

-O  não  atendimento  ou  o  atendimento

insatisfatório do requisito de adequação (0,0).

OBS.:  A  atribuição  de  nota  “zero”  neste

critério implica a eliminação da proposta, por

força do caput do art. 27 da Lei nº. 13.019, de

2014; e do § 2º, Art. 16, Decreto Municipal

nº.30/2017. 

2,0 pontos

(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 ponto)

-Grau satisfatório da descrição (0,5)

-O  não  atendimento  ou  o  atendimento

insatisfatório (0,0).

Observação: A atribuição de nota “zero” neste

critério implica a eliminação da proposta, por

força do § 2º, Art. 16, Decreto Municipal nº

30/2017. 

(1,0 ponto)

(D) Adequação da proposta  ao

valor de referência constante do

Edital, com menção expressa ao

valor  global  da proposta.  (será

eliminada a OSC cuja proposta

não contenha o valor global).

- O valor global proposto é, pelo menos, 10%

(dez por cento) mais baixo do que o valor de

referência (1,0 ponto);

- O valor global proposto é igual ou até 10%

(dez por cento), exclusive, mais baixo do que

o valor de referência (0,5);

- O valor global proposto é superior ao valor

de referência (0,0).

OBS.:  A  atribuição  de  nota  “zero”  neste

critério  NÃO  implica  a  eliminação  da

proposta,  haja  vista  que,  nos  termos  de

colaboração,  o  valor  estimado  pela

(1,0 ponto)
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administração  pública  é  apenas  uma

referência.

(E)  Capacidade  técnico-

operacional  da  instituição

proponente. 

Observação:  descreva  na  sua

proposta  as  experiências

relativas  à  capacidade  técnico-

operacional. 

A  sua  comprovação  fica

diferida  para  a  fase  de

celebração da parceria  (art. 33,

inciso V,  alínea  “c”,  e  art.  35,

inciso  III,  ambos  da  Lei  nº

13.019, de 2014),  por meio de

experiência  comprovada  no

portfólio  de  realizações  na

gestão de atividades ou projetos

relacionados  ao  objeto  da

parceria  ou  de  natureza

semelhante,  exigível  apenas

da(s) entidade(s) selecionada(s).

-Grau  pleno  de  capacidade  técnico-

operacional (2,0) pontos.

-Grau  satisfatório  de  capacidade  técnico

operacional (1,0) ponto.

-O  não  atendimento  ou  o  atendimento

insatisfatório  do  requisito  de  capacidade

técnico-operacional (0,0) zero.

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 nº 13.019, de 2014). 

2,0  pontos

(F)  A entidade  ou  organização

da sociedade civil possui ou não

o  CEBAS  –  Certificação  das

Entidades  Beneficentes  de

Assistência  Social,  nos  termos

da Lei Federal n.º 12.101/2009. 

- Possui CEBAS (1,0) ponto.

- Não possui CEBAS (0,0) ponto.

OBS.:  A  atribuição  de  nota  “zero”  neste

critério NÃO implica eliminação da proposta.

1,0  ponto

Pontuação Máxima Global 11,0 
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7.5.5.  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.

7.5.6. O proponente deverá descrever minuciosamente as experiências relativas ao critério de

julgamento  (E),  informando  as  atividades  ou  projetos  desenvolvidos,  sua  duração,

financiador(es),  local  ou  abrangência,  beneficiários,  resultados  alcançados,  dentre  outras

informações que julgar relevantes. A comprovação documental de tais experiências dar-se-á

nas Etapas 1 a 3 da fase de celebração, sendo que qualquer falsidade ou fraude na descrição

das experiências ensejará as providências indicadas no subitem anterior.

7.5.7. Serão eliminadas aquelas propostas:

a) cuja pontuação total for inferior a 6,0 (seis) 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

à  luz  da  estimativa  realizada,  e  de  eventuais  diligências  complementares,  que  ateste  a

inviabilidade econômica e financeira da proposta, inclusive à luz do orçamento disponível.

7.5.8. As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de acordo com

a pontuação total  obtida com base na Tabela 2 (item 7.5.4.1),  assim considerada a média

aritmética das notas lançadas por cada um dos membros da Comissão de Seleção, em relação

a cada um dos critérios de julgamento.

7.5.9. 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
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vencedora  a  entidade com mais  tempo de constituição  e,  em último caso,  a  questão  será

decidida por sorteio.

7.5.10. 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, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014).

7.6.  Etapa  4:  Divulgação  do  resultado  preliminar.  A  administração  pública  municipal

divulgará  o  resultado  preliminar  do  processo  de  seleção  na  página  do  sítio  oficial  da

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CONTAGEM  na  internet  www.contagem.mg.gov.br,

iniciando-se o prazo para recurso.

7.7. Etapa 5: Interposição de recursos contra o resultado preliminar. Haverá fase recursal após

a divulgação do resultado preliminar do processo de seleção.

7.7.1.  Os  participantes  que  desejarem  recorrer  contra  o  resultado  preliminar  deverão

apresentar recurso administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contado da publicação

da decisão, ao colegiado que a proferiu, sob pena de preclusão (art. 59 da Lei nº 9.784, de

1999). Não será conhecido recurso interposto fora do prazo.

7.7.2. Os recursos serão apresentados por meio de protocolo no endereço informado no item

7.4.1 deste Edital à Comissão de Seleção.

7.7.3. 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.

7.7.4.  Interposto  recurso,  será  dado  ciência  no  site  da  PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONTAGEM, na internet  www.contagem.mg.gov.br aos demais  interessados para que,  no

prazo  de  5  (cinco)  dias  corridos,  contados  imediatamente  após  o  encerramento  do  prazo

recursal,  apresentem  contrarrazões,  se  desejarem.  A administração  pública  dará  ciência,

preferencialmente  por  meio  eletrônico,  para  que  os  interessados  apresentem  suas

contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contado da data da ciência.

7.8. Etapa 6: Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.

7.8.1. Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará.

7.8.2. Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua decisão no prazo

de 5 (cinco) dias corridos, contados do fim do prazo para recebimento das contrarrazões, ou,
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dentro desse mesmo prazo encaminhar o recurso ao Secretário Municipal de Desenvolvimento

Social e Habitação, com as informações necessárias à decisão final.

7.8.3.  A decisão  final  do  recurso,  devidamente  motivada,  deverá  ser  proferida  no  prazo

máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado do recebimento do recurso. 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.

7.8.4. 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.

7.8.5.  O  acolhimento  de  recurso  implicará  invalidação  apenas  dos  atos  insuscetíveis  de

aproveitamento.

7.9.  Etapa 7:  Homologação e  publicação do resultado definitivo  da fase de seleção,  com

divulgação das decisões recursais proferidas (se houver). Após o julgamento dos recursos ou o

transcurso do prazo sem interposição de recurso, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Social  e  Habitação  homologará  e  divulgará,  no  site  da  PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONTAGEM,  na  internet  www.contagem.mg.gov.br,  as  decisões  recursais  proferidas  e  o

resultado definitivo do processo de seleção.

7.9.1. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, §6º, da

Lei nº 13.019, de 2014).

7.9.2.  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.

8. DA FASE DE CELEBRAÇÃO

8.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento de

parceria:

8.1.1. Tabela 3

ETAPA  DESCRIÇÃO DA ETAPA 

1 Convocação da OSC selecionada para apresentação do plano de trabalho e comprovação

do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos
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impedimentos (vedações) legais.

2 Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não

incorre nos impedimentos (vedações) legais. Análise do plano de trabalho.

3 Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se necessário. 

4 Parecer de órgão técnico e assinatura do termo de colaboração.

5 Parecer de jurídico do órgão competente.

6 Publicação  do  extrato  do  termo  de  colaboração  no  Diário  Oficial  Eletrônico  do

município de Contagem – DOC-e. 

8.2.  Etapa  1:  Convocação da  OSC selecionada para  apresentação do plano de  trabalho e

comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre

nos impedimentos (vedações) legais. 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  (Art. 27 do Decreto nº. 30 de fevereiro de 2017), apresentar 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, conforme Arts. 28 e 29 do Decreto nº.

30 de fevereiro de 2017.

8.2.1. Por meio do plano de trabalho, a OSC selecionada 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 nº 13.019, de 2014), observados o Anexos VII –

Referência para Proposta de Colaboração e Anexo X – Modelo de Plano de Trabalho.

8.2.2. 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; 

Edital de Chamamento Público nº. 007/2017. Processo Administrativo nº. 196/2017 – pg. 25



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

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

g) as ações que demandarão pagamento em espécie, quando for o caso. 

8.2.3. A previsão de receitas e despesas de que trata a alínea “e” do item 8.2.2. deste Edital

deverá  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. Os

casos de impossibilidade do número mínimo de 3 (três) orçamentos deverão ser justificados,

podendo a administração pública aceitar ou não a justificativa.

8.2.4. Além da apresentação do plano de trabalho, a OSC selecionada, no prazo de  10 (dez)

dias úteis a partir da convocação  (Art. 27 do Decreto nº. 30 de fevereiro de 2017), 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 nº 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:

I  –  cópia  do  estatuto  registrado  e  suas  alterações,  em  conformidade  com  as  exigências

previstas no art. 33 da Lei nº 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, 1(um) ano com cadastro ativo; 

III – comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de

natureza semelhante de, no mínimo, 1(um) ano de capacidade técnica e operacional, podendo

ser admitidos, sem prejuízo de outros: 

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;
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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 a Dívida Ativa da União; 

V – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – CRF/FGTS; 

VI – Certidão de regularidade perante o INSS; 

VII – Certidão de regularidade perante a Fazenda Estadual;

VIII – Certidão de regularidade perante a Fazenda Municipal;

IX – Certidão de regularidade perante a Justiça do Trabalho; 

X – 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

III – Declaração Relação dos Dirigentes da Entidade; 

XI – cópia de documento que comprove que a OSC funciona no endereço por ela declarado,

como  conta  de  consumo  ou  contrato  de  locação,  emitido  até  30  (trinta)  dias  antes  da

celebração da parceria; 

XII – declaração do representante legal da OSC com informação de que a organização e seus

dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de

2014,  as  quais  deverão  estar  descritas  no  documento,  conforme  modelo  no  Anexo  VI  –

Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos; 

XIII – 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, para a gestão territorializada do serviço, conforme Anexo II – Declaração sobre

Instalações e Condições Materiais; 

XIV – prova de inscrição regular perante o Cadastro Nacional de Entidades da Assistência

Social e no Conselho Municipal de Assistência Social do município de Contagem; 
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XV – declaração ou atestado de regularidade, expedido pela Gerência de Prestação de Contas,

da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, que comprove a adequada

prestação  de  contas  de  todo  e  qualquer  numerário  recebido  anteriormente  pelo  órgão  da

administração pública, dentro do prazo de validade, ressalvado o julgamento do Tribunal de

Contas do Estado de Minas Gerais; 

XVI – declaração subscrita pelo representante legal da entidade, comprometendo-se, sob as

penas da lei, a expor em página eletrônica, no quadro de avisos ou em outras meios próprios

de divulgação da Entidade,  informação acerca da origem pública dos recursos recebidos; 

XVII – cópia do CPF e Carteira de Identidade do representante legal da entidade; 

XVIII  –  declaração  assinada  pelo  representante  legal  da  entidade,  informando  o  banco,

agência e número da conta corrente destinada ao recebimento do recurso; 

XIX – declaração assinada pelo representante da entidade, sob as penas da Lei de que está

ciente  quanto  ao  cumprimento  dos  princípios  da  administração  pública  (legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade); 

XX – declaração de que não há, em seu quadro de dirigentes:

a) membro de Poder ou do Ministério Público ou titular de órgão ou dirigente de entidade da

Administração Direta e Indireta do Município; e

b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo

grau, das pessoas mencionadas na alínea “a” deste inciso;

XXI – declaração de que não contratará, para prestação de serviços, nos termos do Decreto

nº.19, de 31 de janeiro de 2017, servidor ou empregado público, inclusive, aquele que exerça

cargo  em  comissão,  função  especial  ou  função  de  confiança,  de  órgão  ou  entidade  da

Administração Direta e Indireta do Município 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 e na lei de diretrizes orçamentárias; e,

XXII  –  declaração  de  que  não  serão  remunerados,  a  qualquer  título,  com  os  recursos

repassados:

a) membro de Poder ou do Ministério Público ou titular de órgão ou dirigente de entidade da

Administração Direta e Indireta do Município;

b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão, função

especial ou função de confiança, de órgão ou entidade da Administração Direta e Indireta do
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Município 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 e na lei de

diretrizes orçamentárias; e,

c)  pessoas  naturais  condenadas  pela  prática  de  crimes  contra  a  administração pública  ou

contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de

liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

§ 1º Para fins deste Edital, entende-se por membro de Poder o titular de cargo estrutural à

organização política do País que exerça atividade típica de governo, de forma remunerada,

como Presidente da República, Governadores, Prefeitos, e seus respectivos vices, Ministros de

Estado,  Secretários  Estaduais  e  Municipais,  Senadores,  Deputados  Federais,  Deputados

Estaduais, Vereadores, membros do Poder Judiciário e membros do Ministério Público, nos

termos do § 1º do Art. 29 do Decreto nº.30 de 23 de fevereiro de 2017;

§  2º  Para  fins  deste  Edital,  não  são  considerados  membros  de  Poder  os  integrantes  de

Conselhos de Direitos e de Políticas Públicas, nos termos do § 2º do Art. 29 do Decreto nº.30

de 23 de fevereiro de 2017;

§ 3º – Para as entidades ou organizações de assistência social,  caso suas atividades sejam

preponderantemente do âmbito da Assistência Social, comprovar ser constituída conforme art.

3° da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; 

8.2.4.1 – Os documentos exigidos nos incisos I, II e III do item 8.2.4 poderão ser substituídos

pelo Certificado de Cadastro da Entidade no município de Contagem – MG.

8.2.4.2. A presente relação documental pode ser alterada no momento da formalização do

termo de parceria, objetivando atendimento às exigências do Tribunal de Contas do Estado de

Minas Gerais, no citado período.

8.2.5. Serão consideradas regulares as certidões positivas com efeito de negativas, no caso das

certidões previstas nos incisos IV a IX do item 8.2.4.

8.2.6. No caso da atuação em rede, nos termos do art. 47 do Decreto Municipal nº30/2017, a

OSC “celebrante” deverá comprovar também o cumprimento dos requisitos previstos no art.

35-A da Lei nº 13.019, de 2014, a serem verificados por meio da apresentação dos seguintes

documentos:
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I – comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da

Receita Federal do Brasil,  para demonstrar que a OSC “celebrante” existe há, no mínimo,

cinco anos com cadastro ativo; e

II – comprovantes de capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar a rede,

sendo admitidos:

a) declarações de organizações da sociedade civil que componham a rede de que a celebrante

participe ou tenha participado;

b) cartas de princípios, registros de reuniões ou eventos e outros documentos públicos de

redes de que a celebrante participe ou tenha participado; ou

c)  relatórios  de  atividades  com comprovação das  ações  desenvolvidas  em rede  de  que  a

celebrante participe ou tenha participado.

8.2.7. O plano de trabalho e os documentos comprobatórios do cumprimento dos requisitos

impostos nesta Etapa serão apresentados pela OSC selecionada,  deverão ser entregues via

postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento) ou pessoalmente no endereço

informado no item 7.4.1 deste Edital.

8.3. Etapa 2: Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de que

não incorre nos impedimentos (vedações) legais. Análise do plano de trabalho. 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.

8.3.1. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, por meio da Diretoria

de Gestão de Convênios e Programas, examinará o plano de trabalho apresentado pela OSC

selecionada ou, se for o caso, pela OSC imediatamente mais bem classificada que tenha sido

convocada.

8.3.2. 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  Secretaria  Municipal  de

Desenvolvimento  Social  e  Habitação,  por  meio  da  Diretoria  de  Gestão  de  Convênios  e

Programas, poderá solicitar a realização de ajustes no plano de trabalho.
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8.3.3.  Nos  termos  do  §1º  do  art.  28  da  Lei  nº  13.019,  de  2014,  na  hipótese  de  a  OSC

selecionada não atender aos requisitos previstos na Etapa 1 da 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.

8.3.4.  Em conformidade  com o  §2º  do  art.  28  da  Lei  nº  13.019,  de  2014,  caso  a  OSC

convidada aceite  celebrar  a  parceria,  ela  será convocada na forma da Etapa 1 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.

8.4. Etapa 3: Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se necessário.

8.4.1. Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados ou constatado

evento que impeça a celebração, a OSC será comunicada do fato e instada a regularizar sua

situação, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de não celebração da parceria.

8.4.2. 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.

8.5. Etapa 4: Parecer de órgão técnico e assinatura do termo de colaboração.

8.5.1.  A celebração  do  instrumento  de  parceria  dependerá  da  adoção  das  providências

impostas pela legislação regente, incluindo a aprovação do plano de trabalho, a emissão do

parecer  técnico  pelo  órgão  ou  entidade  pública  municipal,  as  designações  do  gestor  da

parceria e da Comissão de Monitoramento e Avaliação, e de prévia dotação orçamentária para

execução da parceria.

8.5.2. A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da parceria.

8.5.3. Poderão ser convocadas mais de uma entidade para celebração do Termo de Parceria,

caso a administração pública entenda necessário, visando melhor eficiência na execução do

objeto, tendo em vista o critério de territorialidade e inserção social das entidades, sempre

respeitada ordem de classificação. 

8.5.4.  No período entre  a  apresentação  da  documentação  prevista  na  Etapa  1  da  fase  de

celebração 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 requisitos e exigências previstos para celebração.
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8.5.5. A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e no quadro de dirigentes,

quando houver.

8.6. Etapa 5: Parecer de jurídico do órgão competente. Emissão de parecer jurídico do órgão

ou assessoria jurídica, acerca da possibilidade da celebração da parceria.

8.7. Etapa 6: Publicação do extrato do termo de colaboração no Diário Oficial Eletrônico do

município  de  Contagem  –  DOC-e.  O  termo  de  colaboração  somente  produzirá  efeitos

jurídicos após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial Eletrônico do município de

Contagem – DOC-e (art. 38 da Lei nº 13.019, de 2014).

8.8. Todas as declarações requisitadas no presente Edital, cujos modelos não constem em seus

anexos, serão emitidas em modelo(s) próprio(s) da(s) OSC(s).

9.  PROGRAMAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA  E  VALOR  PREVISTO  PARA  A

REALIZAÇÃO DO OBJETO

9.1. O crédito orçamentário necessário ao custeio de despesas relativas ao presente Edital para

o ano de 2017 e 2018, de acordo com a aprovação da Câmara de Coordenação Orçamentária e

Administração Financeira – CCOAF, é proveniente da funcional programática (ou a que vier

substituí-la para os anos subsequentes), conforme a seguir:

9.1.1 Tesouro Municipal: 1102.08.244.0058.2338.33504300 fonte 010000 – valor estimado:

R$8.634.994,20 (oito milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro

reais e vinte centavos).

9.2.  Os  recursos  destinados  à  execução  das  parcerias  de  que  tratam  este  Edital  são

provenientes do orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social, para 2017 autorizados

pela Lei Municipal n.º.4877 de 30/12/2016. 

9.3. Nas parcerias com vigência plurianual ou firmadas em exercício financeiro seguinte ao da

seleção, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação indicará a previsão

dos créditos necessários para garantir a execução das parcerias nos orçamentos dos exercícios

seguintes.

9.3.1. A indicação dos créditos orçamentários e empenhos necessários à cobertura de cada

parcela  da  despesa,  a  ser  transferida  pela  administração pública  municipal  nos  exercícios

subsequentes, será realizada mediante registro contábil e deverá ser formalizada por meio de

certidão de apostilamento do instrumento da parceria, no exercício em que a despesa estiver

consignada.
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9.4. O valor máximo de recursos disponibilizados será de R$728.933,78 (setecentos e vinte e

oito mil e novecentos e trinta e três reais e setenta e oito centavos) no exercício de 2017. Para

exercícios  subsequentes,  a  previsão dos  créditos  necessários  para garantir  a  execução das

parcerias será indicada nos respectivos orçamentos.

9.5. O valor de referência para a realização do objeto do termo de colaboração está disposto

no Anexo VII – Referência para Proposta de Colaboração. O exato valor a ser repassado será

definido no termo de colaboração, observada a proposta apresentada pela OSC selecionada.

9.6.  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.

9.7.  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 obrigatória a leitura integral dessa legislação, não podendo a OSC ou seu dirigente

alegar, futuramente, alegar desconhecimento, em eventual descumprimento ou para evitar as

sanções cabíveis.

9.8. 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 (art. 46 da Lei nº

13.019, de 2014):

a) remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal

próprio da OSC, 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;

b)  despesas  com combustível,  transporte  e  alimentação nos  casos  em que a  execução do

objeto da parceria assim o exija; 

c) contratação de pessoal de coordenação, apoio e oficineiros para aplicação das atividades em

grupo; e,

d) aquisição de materiais de consumo e pedagógicos essenciais à consecução do objeto para

realização das oficinas.
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9.9. 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.

9.10. 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.

10. CONTRAPARTIDA

10.1. Não será exigida contrapartida financeira da OSC selecionada, devendo a mesma dispor

da  infraestrutura  mínima,  inclusive,  com  acessibilidade  adequada  para  pessoas  com

deficiência ou mobilidade reduzida e idosos, e demais condições estabelecidas em Termo de

Referência e Plano de Trabalho.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial da PREFEITURA

MUNICIPAL DE CONTAGEM, na internet www.contagem.mg.gov.br.

11.2. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência mínima de 05

(dias)  dias  da  data-limite  para  envio  das  propostas,  de  forma  eletrônica,  pelo  e-mail:

social  @  contagem.mg.gov.br ou por petição dirigida ou protocolada no endereço informado no

subitem  7.4.1  deste  Edital.  A resposta  às  impugnações  caberá  à  Comissão  de  Seleção,

subsidiada  pela  equipe  técnica  da  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Social  e

Habitação.

11.2.1. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e

de seus anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 05 (dias) dias da

data-limite  para  envio  da  proposta,  exclusivamente  de  forma  eletrônica,  pelo  e-mail:

social@contagem.mg.gov.br. Os esclarecimentos serão prestados pela Comissão de Seleção,

subsidiada pela equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação.

11.2.2. 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
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do  processo  de  Chamamento  Público  e  estarão  disponíveis  para  consulta  por  qualquer

interessado.

11.2.3.  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.

11.3.  A  Prefeitura  Municipal  de  Contagem,  por  meio  da  Secretaria  Municipal  de

Desenvolvimento Social e Habitação, resolverá os casos omissos e as situações não previstas

no presente Edital, observadas as disposições legais e os princípios que regem a administração

pública.

11.4.  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.

11.5. 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 para apuração do cometimento

de eventual crime, ensejado o cancelamento de eventual termo de parceria, sem prejuízo de

rejeição das contas e/ou aplicação das sanções de que trata o art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014.

11.6.  A administração pública não cobrará das entidades  concorrentes taxa para participar

deste Chamamento Público.

11.7. 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.

Contagem, 11 de outubro de 2017.

Juliano Fisicaro Borges

Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação
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PAPEL TIMBRADO NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

ANEXO I 

(MODELO) 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

Declaro que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC] está ciente e concorda

com as disposições previstas no Edital de Chamamento Público nº .........../20....... e em seus

anexos, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade

das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção.

Contagem, MG, ____ de ______________ de 20___.

 ........................................................................................... 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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PAPEL TIMBRADO NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

ANEXO II 

(MODELO) 

DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS 

Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de

2014  e  art.  23,  caput,  inciso  XIII,  do  Decreto  Municipal  nº  30,  de  2017,  e  Edital  de

Chamamento Público nº .........../20....... e em seus anexos que a [identificação da organização

da sociedade civil – OSC]:  

____ Dispõe de instalações  e  outras  condições  materiais  para  o desenvolvimento  das

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

Contagem – MG, ____ de ______________ de 20___. 

........................................................................................... 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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PAPEL TIMBRADO NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

ANEXO III 

(MODELO) 

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E DIRIGENTES 

O(s) representante(s) legal(is) da Organização da Sociedade Civil: [Nome da organização da

sociedade  civil],  sediada  no  [Endereço  da  sociedade  Civil],  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n.

[Endereço da sociedade Civil],  com fulcro na lei  13.019/2014, e nos termos do Edital  de

Chamamento  Público  nº  .........../20.......  e  em seus  anexos,  DECLARAM  que  a  presente

instituição: 

1. Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no território

nacional;

2. Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;

3.  Não  teve  as  contas  rejeitadas  pela  administração  pública  nos  últimos  cinco  anos,

observadas as exceções previstas no art.  39, caput, inciso IV, alíneas “a” a “c”, da Lei nº

13.019, de 2014;

4.  Não  se  encontra  submetida  aos  efeitos  das  sanções  de  suspensão  de  participação  em

licitação e impedimento de contratar com a administração, declaração de inidoneidade para

licitar ou contratar com a administração pública, 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  e,  por  fim,  declaração  de

inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com

órgãos e entidades de todas as esferas de governo;

5. Não teve 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; e

6.  Que  nenhum  dos  dirigentes  da  Organização  da  Sociedade  Civil  acima  mencionada  é

Membro  de  Poder  ou  do  Ministério  Público,  ou  Dirigente  de  Órgão  ou  Entidade  da

Edital de Chamamento Público nº. 007/2017. Processo Administrativo nº. 196/2017 – pg. 38



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

Administração Pública do Estado de Minas Gerais, ou respectivo cônjuge ou companheiro,

bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, quando for o

caso,  sendo considerados:  a)  Membros do Poder  Executivo:  o  Chefe do Poder  Executivo

(Presidente da República, Governador e Prefeito) e seus auxiliares imediatos (Ministros de

Estado e Secretários Estaduais e Municipais); b) Membros do Poder Legislativo: Senadores,

Deputados (Federais, Estaduais e Distritais) e Vereadores; c) Membros do Poder Judiciário:

Magistrados (Juízes, Desembargadores e Ministros de Tribunais Superiores); d) Membros do

Ministério  Público  (Procuradores  e  Promotores)  e  Membros  dos  Tribunais  de  Contas

(Ministros e Conselheiros). (Inciso III do art. 39, da Lei nº 13.019/2014);

7. Que os dirigentes não foram julgados e condenados por Falta Grave e não estão inabilitado

para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança. (Alínea “b” do inciso VII do

art. 39, da Lei nº 13.019/2014);

8.  Que  os  dirigentes  não  são  responsáveis  por  Atos  de  Improbidade  Administrativa,

observados os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de

junho de 1992. (Alínea “c” do inciso VII do art. 39, da Lei nº 13.019/2014). 

9. A instituição não contratará com recursos da parceria, para prestação de serviços, servidor

ou  empregado  público,  inclusive  àquele  que  exerça  cargo  em  comissão  ou  função  de

confiança, de órgão ou entidade da administração pública federal 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 e na lei de diretrizes orçamentárias;

[Cidade / Sede da organização da sociedade civil], ___ de ______ de_____. 

Dirigente 1: 

[Cargo na OSC] (assinatura) 

[Nome do Dirigente] 

[estado civil] [n. do RG:] 

[Órgão expedidor/UF:] 

[n. do CPF:] [Endereço do dirigente] 

[Telefone] 

[e-mail] 
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Dirigente 2: 

[Cargo na OSC] (assinatura) 

[Nome do Dirigente] 

[estado civil] [n. do RG:] 

[Órgão expedidor/UF:] 

[n. do CPF:] [Endereço do dirigente] 

[Telefone] 

[e-mail] 

Obs.: 

1 – Considera-se dirigentes todos que constem no rol de diretoria ou semelhante no Estatuto; 

2 – Inserir tantos quanto dirigentes necessários conforme prevê no Estatuto; 

3 – Não é preciso reconhecimento de firma. 
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PAPEL TIMBRADO NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE CONTA CORRENTE PARA FINS DE PAGAMENTO

Eu,  (nome  completo  do  representante  legal  da  organização  da  sociedade  civil),  abaixo-

assinado,  brasileiro/a,  portador/a  do  RG  nº___________________  e  do  CPF

nº_____________________,  na  qualidade  de  dirigente  do/a  (nome  da  organização  da

sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº..................................., informo que os repasses das

verbas públicas referentes ao Termo de Colaboração decorrente do Edital de Chamamento

n.º .../... para a execução do Serviço de Proteção Social Básica no Município de Contagem /

MG, deverão ser depositados na conta bancária abaixo descrita: 

Nome  do  Banco  (instituição  financeira  pública  –  Banco  Oficial):  __________________

Agência: _________________________ Conta-Corrente: ___________________ 

Outrossim, DECLARO, sob as penas da lei, que a movimentação bancária das despesas na

presente conta bancária será referente somente ao Termo de Colaboração firmado. 

Cidade, ____ de _____________de 20.... _______________________________ 

(assinatura do dirigente) 

Nome e Cargo 
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PAPEL TIMBRADO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

(MODELO) 

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Eu, ....... , inscrito no CPF nº ... e RG nº....., residente no endereço ....., Presidente da ..............,

conforme Ata nº  .../...,  Declaro  que a  ..  ………………...(organização)  não deve nenhuma

prestação de contas recebido por órgãos públicos, conforme disposto no Art. nº 58, do Decreto

Municipal nº 30, de 23 de Fevereiro de 2017.

Cidade/UF, ... de .... de 2017. ______________________________________________ 

                        NOME CARGO 
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PAPEL TIMBRADO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

(MODELO) 

ANEXO VI

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

Declaramos para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, de 5 de

outubro de 1988, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possuímos

em nosso quadro de  pessoal  empregado(s)  com menos de 18 (dezoito)  anos  em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo

na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos. 

Localidade, ___ de __________ de 20__ 

_____________________________________________ 

(Nome Representante Legal)
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PAPEL TIMBRADO NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

ANEXO VII

(Referência para Proposta de Colaboração) 

PROPOSTA DE COLABORAÇÃO – EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

nº .........../2017

1.Identificação da Instituição

1.1 Nome da Instituição:

1.2. Endereço:

Bairro: 

CEP:

Site:

E-mail da instituição:

Telefone da instituição:

1.3 Vigência do mandato da diretoria atual:

De DD/MM/AAAA até DD/MM/AAAA 

Nome do representante Legal: 

RG: 

CPF:

Telefone: 

Celular:

1.4 Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

Nº do CNPJ: 

Data de abertura no CNPJ:

Atividade econômica principal:

Atividades econômicas secundárias:

1.5 Identificação

( ) Atendimento ( ) Assessoramento ( ) Defesa e Garantia de Direitos

1.5.1 Sede
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Nº da inscrição no CMAS: 

Município: 

Número de inscrição no CMDCA: 

Município: 

1.6 Certificação (não obrigatório) CEBAS

 Vigência:

1.7 Finalidade Estatutária:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________

2. Unidade Executora

2.1 Conta Bancária conforme Declaração anexa ao Edital

Banco:

 Agência: 

Conta-Corrente: 

2.2 Imóvel onde funciona o serviço é:

( ) Próprio ( ) Público ( ) Cedido ( ) Particular ( ) Alugado 

2.3. A unidade fica aberta quantas horas por semana: ( ) Até 20 horas ( ) De 21 a 39 horas ( )

40 horas ( ) Mais de 40 horas ( ) Ininterrupto (24h/dia, 7 dias/semana)

2.4. Quais dias da semana a unidade funciona? ( ) Segunda -feira ( ) Terça -feira ( ) Quarta

-feira ( ) Quinta -feira ( ) Sexta -feira ( ) Sábado ( ) Domingo

2.5. Responsáveis

2.5.1 Coordenador Técnico

Nome Completo:

CPF: 

RG: 

Número de Registro Profissional (se houver): 

Telefone para contato: 
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Celular:

E-mail: 

2.5.2 Responsável pela execução

Nome Completo: 

CPF: 

RG: 

Número de Registro Profissional (se houver): 

Telefone para contato:

Celular:

E-mail: 

2.5.3 Responsável pela prestação de contas

Nome Completo:

CPF: 

RG: 

Número de Registro Profissional (se houver):

Telefone para contato: 

Celular: 

E-mail: 

3. Detalhamento do Serviço / Itens a serem apresentados: 

- Descrição da Realidade objeto da parceria e do nexo entre essa realidade e a atividade ou

projeto proposto;

- Objetivos;

- Descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados;

- Previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos

projetos abrangidos pela parceria;

-  Forma de execução das  atividades  ou dos  projetos  e  de  cumprimento das  metas  a  eles

atreladas; e definição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das

metas.

- Infraestrutura Física Existente; 

- Condições e formas de acesso aos usuários e famílias;

 - Cobertura de atendimento do serviço; 
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- Capacidade de articulação do serviço com a rede socioassistencial e demais políticas sociais;

4. Território

4.1 Região:

4.2 Bairros:

4.3. Quantidade de grupos solicitados:

4.3.1. Quantidade de usuários mensal (metas de atendimento mensal):

4.3.2. Quantidade de usuários total (metas de atendimento total da parceria):

Obs.: 12 meses 

4.4 Público Alvo:

5.1. Recursos Humanos (que atuaram no serviço)

Nome Escolaridade Cargo Carga  Horária

Semanal 

Forma  de  Contratação

(ex:  CLT,  Voluntário,

MEI)

5.3. Previsão de Receitas e Despesas a serem realizadas na execução das atividades

(Plano de aplicação dos Recursos)

Quantidade  de  Grupos  solicitados  e  meta  geral  de

atendimento: .... 

Valor Total:

Obs.:  (metas  de  atendimento)  x  valor  =

R$... 

Natureza  da

Despesa 

Ex.: 

Discriminação Total R$.... 

Pessoal

Edital de Chamamento Público nº. 007/2017. Processo Administrativo nº. 196/2017 – pg. 47



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

Serviços  Terceiros

PJ

Transporte

Alimentação

Material

Pedagógico

5.3.1 Cronograma de Desembolso Exercício 2017 e 2018.

ANO MÊS VALOR (R$)

2017 Dezembro

2018 Janeiro

2018 Fevereiro

2018 Março

2018 Abril

2018 Maio

2018 Junho

2018 Julho

2018 Agosto

2018 Setembro

2018 Outubro

2018 Novembro

Data: DD/MM/AAA 

Contagem / MG

Assinaturas 

Presidente ou representante legal:_________________________________

 Responsável pela Coordenação Técnica:____________________________ 

Responsável pela Execução:_____________________________________ 

Responsável pela Prestação de Contas:_____________________________ 
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   Anexo VIII – Termo de Referência 
1. OBJETO: Celebração de termo(s) de colaboração(ões) com organização da sociedade civil especializada vi-

sando à formação de vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e a execução do (s) plano (s) de

trabalho do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, de acordo com os seguintes pú-

blicos: 1- serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 6 (seis) a 15 

(quinze) anos; 2- serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 15 

(quinze) a 17 (dezessete) anos;  e, 3- serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoa idosa, 

a partir de 60 anos, conforme modelo de Plano de Trabalho Anexo X do Edital, descrição contida em Edital e 

seus Anexos, nos termos da Lei nº 13019/14, Decreto Municipal nº 30/2017 e demais  legislações correlatas.
2. JUSTIFICATIVA
2.1 A celebração de termo(s) de colaboração(ões) com organização(ões) da sociedade civil para o fomento e

a execução do(s) plano (s) de trabalho(s) no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, é

uma ação potencializadora dos serviços de assistência social realizados no município de Contagem. Tendo

como princípio o acesso e a garantia dos direitos, respeitando a autonomia dos cidadãos bem como suas di-

ferenças, assim como a territorialização dos serviços,  organizados a partir dos contextos locais, a formação

de grupos de convivência, visam garantir a consolidação de vínculos  humanos, de acordo com seu ciclo de

vida próprio, estando dividido nos seguintes serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para crian-

ças e adolescentes de 6 (SEIS) a 15 (quinze) anos; adolescentes de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos;  e ser -

viço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoa idosa, a partir de 60 anos,

2.2 As funções da política de assistência social são a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa

de direitos e reafirma sua operacionalização por meio do Sistema único de Assistência Social – SUAS. A Po -

lítica Nacional de Assistência Social (2004) define o foco de sua atenção que é amenizar situações de vulne -

rabilidades sociais e de riscos, como também tratar as violações de direitos. Desta feita a PNAS define que “a

vulnerabilidade constitui-se em situações, ou ainda em identidades, que concorrem para a exclusão social

dos sujeitos. Essas situações originam-se no processo de produção e reprodução de desigualdades sociais,

nos processos discriminatórios, segregacionais engendrados em construções sócio-históricas e em dificulda-

des de acesso às políticas públicas. Assim, a vulnerabilidade é constituída por fatores biológicos, políticos,

culturais, sociais, econômicos e pela dificuldade de acesso a direitos, que atuam isolada ou sinergicamente

sobre as possibilidades de enfrentamento de situações adversas”. Já o risco social “configura-se como uma

situação instalada que, ao se impor, afeta negativamente a identidade e a posição social de indivíduos e gru-

pos. É decorrente dos processos de omissão ou violação de direitos”. Portanto, todo esse cenário de vulne -

rabilidades e riscos, que impacta diretamente no núcleo familiar, enfraquecendo-o em seu papel protetivo,

gera consequências diretas para a infância e adolescência, tais como: negligência; violência física, psíquica,
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sexual; abandono; situação de rua; exploração do trabalho infantil.

2.3 Com a implantação do Sistema Único de Assistência Social (2005) reforçou-se a especificidade desta

Política e consequentemente o público a ser atendido pela mesma; que são “cidadãos e grupos que se

encontram  em  situações  de  vulnerabilidade  e  riscos,  tais  como:  famílias  e  indivíduos  com  perda  ou

fragilidade  de  vínculos  de  afetividade,  pertencimento  e  sociabilidade;  ciclos  de  vida;  identidades

estigmatizadas  em  termos  étnico,  cultural  e  sexual;  desvantagem  pessoal  resultante  de  deficiências;

exclusão  pela  pobreza  e,  ou,  no  acesso  às  demais  políticas  públicas;  uso  de  substâncias  psicoativas;

diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não

inserção no mercado de trabalho formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência

que podem representar risco pessoal e social.

2.4 Neste raciocínio o Sistema Único de Assistência Social traz o princípio da territorialização como um dos

seus  eixos  estruturantes,  que  se  caracteriza  por  priorizar  os  territórios  de  maior  incidência  de

vulnerabilidade  e  riscos,  ampliar  a  prevenção  e  possibilitar  o  alcance  da  população  aos  serviços

socioassistenciais.
3. ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO
3.1 Objetivo Geral: Serviço realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir aqui-

sições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho

social. Tais como:

3.1.1 Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças, adoles-

centes e idosos no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; 

3.1.2 Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de

relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; 

3.1.3 Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes,

bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação

cidadã; 

3.1.4 Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão

crítica da realidade social e do mundo contemporâneo; 

3.1.5 Contribuir para a inserção, reinserção e permanência da criança e do adolescente no sistema educacio-

nal. 

3.2 Objetivos Específicos:

3.2.1 Assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações de afetividade e

sociabilidade;
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3.2.2 Valorizar a cultura de famílias e comunidades locais pelo resgate de suas culturas e a promoção de vi -

vências lúdicas;

3.2.3 Desenvolver o sentimento de pertença e de identidade;

3.2.4 Promover a socialização e convivência.

3.3. Diretrizes Específicas para Execução:

3.3.1. GESTÃO DO SCFV – O órgão gestor de Assistência Social deverá planejar e coordenara oferta do Servi-

ço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, conforme comando único da Política da Assistência Social.

Ao se determinar a primazia da responsabilidade do Estado no âmbito da política de assistência social, enfa-

tiza-se o aspecto da essencialidade no estabelecimento de uma política que tenha caráter de política de Es -

tado, com permanência e continuidade e com capacidade de acesso universal focalizada na família, a qual se

constituiu elemento central na concepção e implementação de serviços, programas, projetos e benefícios.

3.3.2.  ARTICULAÇÃO  EM  REDE  –  deverá  ser  uma  ação  articulada  com  representantes  do  Conselho  de

Assistência Social, com os atores envolvidos na gestão e nas ofertas do Serviço, seja ele executado de forma

direta  e/ou  indireta,  e  com  representantes  dos  usuários.  Propõe-se,  também,  a  participação  de

representantes de outras políticas com ações voltadas aos usuários das faixas etárias: 6 (seis) a 15 (quinze)

anos; crianças e adolescentes de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos; pessoa idosa, a partir de 60 anos.

3.3.3. ABRANGÊNCIA – se dará por meio do reconhecimento dos territórios e das ocorrências de situações

de vulnerabilidade e risco social,  utilizando o mapeamento da rede de serviços socioassistenciais  e  das

demais políticas públicas existentes, bem como as possibilidades de articulação com ações ou ofertas de

outras políticas públicas (com vistas à otimização das ofertas).

3.3.4. VÍNCULO SUAS – A inserção do público para o SCFV deverá ser realizada através dos Centros de

Referências da Assistência Social dos territórios. O referenciamento aos Centros de Referência da Assistência

Social é condição necessária para o serviço.

3.3.5. PÚBLICO PRIORITÁRIO – Da  meta proposta para o SCFV de 3.000 (três mil usuários), 885 (oitocentos e

oitenta e cinco) metas deverão contemplar os usuários identificados nas situações prioritárias (em situação

de isolamento, trabalho infantil, vivência de violência e, ou negligência, fora da escola ou com defasagem escolar

superior a 2 anos, em situação de acolhimento, em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto,

egressos de medidas socioeducativas, situação de abuso e/ou exploração sexual, com medidas de proteção do

ECA, crianças e adolescentes em situação de rua, e vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência),

conforme Resolução CIT nº 01/2013 e a Resolução CNAS nº 01/2013.

3.3.6. OFERTA DO SCFV –  Segundo previsão do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente e as

Deliberações da XI Conferência da Assistência Social" ficam propostas 1240 (mil e duzentas e quarenta) metas
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para contemplar a execução direta do SCFV. 

3.3.7. PERIODICIDADE – dias úteis, feriados e finais de semana; em turnos diários de até 4 horas; no caso de

crianças e adolescentes retirados do trabalho infantil, o Serviço deve funcionar por pelo menos 15 horas

semanais.

3.3.8. EQUIPE DE REFERÊNCIA –  Técnico de Referência – profissional de nível superior do CRAS ao qual o

Núcleo esteja referenciado;  Orientador Social  –  função exercida por  profissional  de nível  superior,  com

atuação  constante  junto  ao(s)  Grupo(s)  e  responsável  pela  criação  de  um  ambiente  de  convivência

participativo  e  democrático;  Facilitadores  de Oficinas  –  função exercida  por  profissional  com formação

mínima em nível médio, responsável pela realização de oficinas de convívio por meio de esporte, lazer, arte

e cultura; equipe de apoio administrativo e logístico.

3.3.9.  INFRAESTRUTURA – espaço  para  recepção;  salas  de  atividades  coletivas;  sala  para  atividades

administrativas;  instalações  sanitárias,  com  acessibilidade  adequada  para  pessoas  com  deficiência  ou

mobilidade reduzida e idosos. Conforme a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, os ambientes

devem  contar  com  adequada  iluminação,  ventilação,  conservação,  privacidade,  salubridade,  limpeza  e

acessibilidade em todos os seus ambientes de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas

Técnicas – ABNT.
4. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 

VÍNCULOS
4.1 O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos deverão se organizar em grupos, formados por:

a) serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 6 (SEIS) a 15 (quinze)

anos  - máximo 20 crianças;

b) serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 15 (quinze) a 17

(dezessete) anos  - máximo 25 adolescentes; 

c) serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoa idosa, a partir de 60 anos: de 15 a 30

Idosos por grupo de trabalho.

4.2 As entidades interessadas em ofertar serviço de convivência fortalecimento de vínculos para a faixa

etária de 06 a 17 anos, deverão informar no Plano de Trabalho os grupos etários que serão atendidos,

sendo: 06 a 09 anos, 10 a 12 anos, 13 a 15 anos.

4.3 A infraestrutura mínima (item 3.3.9)  necessária será oferecida pela(s)  OSC(s),  como contrapartida à

parceria,  devendo-se  considerar  os  Centros  de Referência  da  Assistência  Social  como um equipamento

público disponível para as atividades em gestão compartilhada.
5. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE
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5.1 A(s)  OSC(s)  deverá(ão) disponibilizar  informações necessárias para que os técnicos da Secretaria de

Desenvolvimento Social e Habitação efetuem o cadastramento das metas no  Sistema de Informações do

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SISC, no site do MDS (aplicacoes.mds.gov.br/sisc) ,

considerando os  índices  estabelecidos  de  VÍNCULO SUAS e PÚBLICO PRIORITÁRIO (itens  3.3.5.  e  3.3.6),

conforme descrição das diretrizes específicas para os serviços por publico alvo. 

5.2 A(s) OSC(s) serão orientadas com relação ao dimensionamento do público-alvo a fim de atendimento

das metas estabelecidas e público prioritário, no Plano de Trabalho, anexo, devendo proceder aos ajustes

necessários em seus procedimentos de seleção.
6. ESTIMATIVA DE PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
6.1 O(s) termo(s) de colaboração terá(ão) vigência(s) de 12 meses a partir de sua(s) assinatura(s) e o(s)

seguinte(s) valor(es) de referência estabelecido(s) por públicos-alvo, conforme discriminados em planilha de

detalhamento de referência de preços, anexa:

6. 1 – serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 6 (seis) a 15 (quin-

ze) anos – valor de referência para o serviço: R$3.128.498,40.

6. 2 – serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 15 (quinze) a 17

(dezessete) anos; valor de referência para o serviço: R$2.502.432,40, e,

6.3 – serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoa idosa, a partir de 60 anos, valor de re -

ferência para o serviço: R$3.004.063,40.

6.3.1 – Recurso de origem Municipal no valor estimado de R$ 8.634.994,20 e,

Total Global do Edital, considerando todos públicos-alvo: R$8.634.994,20.

6.2 As despesas decorrentes desse(s) termo(s) de colaboração ocorrerão à conta do orçamento vigente, na

dotação orçamentária consignada nos exercícios de 2017 e 2018, com recurso público do tesouro municipal.

6.3 O valor global a ser repassado pelo município será definido no termo de colaboração, observada(s) a(s)

proposta(s) apresentada(s) pela(s) OSC(s) selecionada(s) aprovada pela Administração.
7. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
7.1. Execução do Projeto

7.1.1 O objeto deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a legis -

lação pertinente, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.1.2 A execução do objeto deve ocorrer em estrita observância ao constante no Plano de Trabalho parte in -

tegrante do Termo de Colaboração.

7.1.3 A(s) OSC(s) deverá(ão) observar(em), na contratação de serviços ou na aquisição de bens vinculados à

execução do objeto, os termos de que trata o art. 45 da Lei n.º 13.019/2014 e suas alterações, bem como

verificar a compatibilidade entre os valores previstos para realização da despesa e o valor efetivo.
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7.1.4 A(s) OSC(s) está (ão) obrigadas a facilitar(em) a supervisão e a fiscalização do Município, permitindo-

lhe efetuar acompanhamento in loco e fornecendo, sempre que solicitado, as informações e os documentos

relacionados com a execução do objeto.

7.1.5 A(s) OSC(s) deverá(ão) seguir as seguintes diretrizes básicas na execução das atividades, observadas as

especificidades dos públicos-alvo:

7.1.5.1 Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes na faixa etária de

06 a 15 anos de idade: 

7.1.5.1.1 Serviço realizado em grupos, organizados a partir de percursos, de modo a garantir aquisições

progressivas a seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social

com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social.

7.1.5.1.2  Forma de  intervenção social  planejada  que cria  situações  desafiadoras,  estimula  e  orienta  os

usuários na construção e reconstrução de suas histórias de vida e vivências individuais e coletivas, na família

e no território. 

7.1.5.1.3 Ter por foco a constituição de espaço de convivência, formação para a participação e cidadania,

desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes,  a partir dos interesses,

demandas e potencialidades dessa faixa etária.

7.1.5.1.4 As intervenções devem ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas

de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social.

7.1.5.1.5  Inclui  crianças  e  adolescentes  com deficiência,  retirados do trabalho infantil  ou submetidos a

outras violações,  cujas atividades contribuem para resignificar vivências de isolamento e de violação de

direitos,  bem  como  propiciar  experiências  favorecedoras  do  desenvolvimento  de  sociabilidades  e  na

prevenção de situações de risco social. 

7.1.5.1.6 As atividades deverão ocorrer em dias úteis, em turnos diários de, no mínimo, 03 (três) horas e

máximo 04 (quatro) horas, em períodos alternados ao período escolar, com oferta mínima de 05 (cinco)

vezes por semana.

7.1.5.2. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes na faixa etária de

15 a 17 anos de idade: 

7.1.5.2.1 Para  a  faixa  etária  de  15  a  17  anos tem por  foco  o  fortalecimento da convivência  familiar  e

comunitária e contribui para o retorno ou permanência dos adolescentes e jovens na escola, por meio do

desenvolvimento de atividades que estimulem a convivência social, a participação cidadã e uma formação

geral para o mundo do trabalho.
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7.1.5.2.2 As  atividades  devem  abordar  as  questões  relevantes  sobre  a  juventude,  contribuindo  para  a

construção de novos conhecimentos e formação de atitudes e valores que reflitam no desenvolvimento

integral do jovem.

7.1.5.2.3 As atividades também devem desenvolver habilidades gerais, tais como a capacidade comunicativa

e a inclusão digital de modo a orientar o jovem para a escolha profissional, bem como realizar ações com

foco na convivência social por meio da arte-cultura e esporte-lazer.

7.1.5.2.4 As intervenções devem valorizar a pluralidade e a singularidade da condição juvenil e suas formas

particulares de sociabilidade; sensibilizar para os desafios da realidade social, cultural, ambiental e política

de seu meio social; criar oportunidades de acesso a direitos; estimular práticas associativas e as diferentes

formas de expressão dos interesses, posicionamentos e visões de mundo de jovens no espaço público.

7.1.5.2.5  Quando ofertado serviço visando à promoção da integração ao mercado de trabalho, deve-se

observar a Resolução CNAS nº 33 de 28 de novembro de 2011, onde define que a promoção da integração

ao mundo do trabalho se dá por meio de um conjunto integrado de ações das diversas políticas cabendo à

assistência  social  ofertar  ações  de  proteção  social  que  viabilizem  a  promoção  do  protagonismo,  a

participação cidadã, a mediação do acesso ao mundo do trabalho e a mobilização social para a construção

de estratégias coletivas. 

7.1.5.2.6 As atividades deverão ocorrer em dias úteis, em turnos diários de, no máximo, 03 (três) horas, em

períodos alternados ao período escolar, com oferta mínima de 04 (quatro) vezes por semana.

7.1.5.2.7 As  atividades  poderão  ser  realizadas  em  feriados  e  finais  de  semana  em  caráter  de

complementação de carga horária. 

7.1.5.3. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoas idosas com idade igual ou superior

a 60 anos 

7.1.5.3.1. Em situação de vulnerabilidade social, em especial, idosos beneficiários do Benefício de Prestação

Continuada – BPC; idosos de famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e idosos com

vivências  de  isolamento  por  ausência  de  acesso  a  serviços  e  oportunidades  de  convívio  familiar  e

comunitário e cujas necessidades, interesses e disponibilidade indiquem a inclusão no serviço.

7.1.5.3.2.Tem por foco o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento

saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares e

do convívio comunitário e na prevenção de situações de risco social. 

7.1.5.3.3. A intervenção social deve estar pautada nas características, interesses e demandas dessa faixa

etária e considerar que a vivência em grupo, as experimentações artísticas, culturais, esportivas e de lazer e

a valorização das experiências vivida constituem formas privilegiadas de expressão, interação e proteção
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social. 

7.1.5.3.4.  Devem  incluir  vivências  que  valorizam  suas  experiências  e  que  estimulem  e  potencialize  a

condição de escolher e decidir. 

7.1.5.3.5. O funcionamento ocorrerá em dias úteis, feriados ou finais de semana, em horários programados,

conforme demanda. 

7.1.5.3.6.Terá duração regular de doze meses com atividades distribuídas em cinco percursos temáticos. 

7.1.5.3.6.1. Cada percurso terá duração aproximada de dois meses. 

7.1.5.3.6.2.  Os  doze  meses  compreendem  o  período  preparatório  de  planejamento  das  atividades  e

organização do serviço. 

7.1.5.3.7. Para  alcançar  essa  finalidade,  o  Serviço  de  Convivência  e  Fortalecimento  de  Vínculos  será

organizado em grupos de pessoas idosas, com carga horária definida através de:

a) Encontros regulares que consiste em grupo de convivência e fortalecimento de vínculos que ocorrerão

semanalmente, com duração de até duas horas. 

b) São constituídos por atividades reflexivas e vivenciais realizadas com a participação das pessoas idosas

que integram o mesmo grupo; 

c) Encontros mensais ou ao final de cada percurso que são encontros realizados uma vez ao mês ou na

finalização de cada percurso, podendo envolver a participação de diversos grupos, de familiares e pessoas

da comunidade.

d) Caracterizam-se por momentos comemorativos que servem para realizar o fechamento de uma atividade;

e) Atividades de convívio, de livre participação, realizadas no mínimo uma vez por semana (uma ou mais

atividades de convívio ao menos uma vez semana). 

f) Consistem em atividades livres, recreativas, esportivas, culturais e de lazer, que visam à interação social

das pessoas idosas e destas com a comunidade,  como também o desenvolvimento de práticas de vida

saudáveis, por meio da realização de atividades físicas e culturais; 

g) Oficinas, realizadas com o grupo de pessoas idosas dos encontros regulares para aprofundar os temas

transversais, realizadas pelo menos duas oficinas ao longo do percurso, com duração mínima de oito horas. 

h) Visam aprofundar um tema desenvolvido no grupo, preferencialmente de maneira prática. 

i) Devem abordar um tema específico e ser organizados e planejados para atingir objetivos determinados e

Planejamento, sistematização e avaliação que deverá explicitar as ações de organização das atividades a

serem desenvolvidas pelos técnicos e demais profissionais; o estabelecimento de rotinas de trabalho que

garantam a troca de informações entre os profissionais; a definição de responsabilidades e competências

em todas as atividades planejadas. j) Estabelecer ainda a promoção de momentos coletivos de reflexão e
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troca de experiência no grupo, planejamento de treinamento para novos funcionários.

7.1.5.3.7 Os Percursos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoa Idosa objetivam

dar sentido de movimento ao serviço, buscando um modo integrado e orgânico de funcionar, constituído

de: 

a) Início, que objetiva constituir o grupo; 

b) Desenvolvimento, que objetiva aprofundar os temas propostos; e, 

c)  Conclusão  do  Serviço,  que  objetiva  encerrar  o  grupo e  criar  outras  possibilidades  de  convívio  e  de

projetos pessoais para as pessoas idosas. 
8. REGIME DE EXECUÇÃO
8.1 Os serviços objeto desse termo de referência serão prestados de forma parcelada, nos locais indicados

no(s) Plano(s) de Trabalho(s), bem como de acordo com as metas e prioridades estipuladas.
9. DA FORMA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
9.1 Não havendo a manifestação de recurso, a Comissão de Seleção, estabelecida conforme Art. 13 do De-

creto Municipal nº. 30 de 2017, adjudicará o objeto do chamamento à proponente vencedora, para posteri-

or homologação do resultado pela autoridade superior.

9.2 Ocorrendo a manifestação da interposição de recurso, após o julgamento do recurso, a autoridade supe-

rior adjudicará o objeto licitado à proponente vencedora, homologando o resultado, que deverá ser enviado

para publicação no sítio eletrônico oficial do Município. 
10. OBRIGAÇÃO DA OSC
10.1 A (s) OSC(s) – Organização(ções) da Sociedade Civil se obriga a:

10.1.1. Disponibilizar o(s) serviço(s) descrito(s) no objeto, no local conforme ordem de serviço emitido pela

Secretaria;

10.1.2. Assegurar a boa qualidade dos produtos e serviços;

10.1.3. Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por danos e prejuízos causados por descum-

primento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste edital;

10.1.4. Prestar o(s) serviço(s) descrito(s) no objeto, nos prazos previstos no termo de colaboração;

10.1.5. Manter durante toda a execução do termo de colaboração firmado, compatibilidade com as obriga-

ções por ele mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no chamamento;

10.1.6. Apresentar durante a execução do termo de colaboração firmado, se solicitado, documentos que

comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas;

10.1.7. Não utilizar o termo de colaboração firmado como garantia de qualquer operação financeira;

10.1.8. Aplicar de forma satisfatória os materiais, evitando qualquer desperdício, se responsabilizando pela

inutilização de materiais em virtude de má prestação do serviço, ou por danos a equipamentos presentes da
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estrutura física dos CRAS(s) – Centros de Referência da Assistência Social do Município de Contagem.

10.1.9. Executar novamente sem custo para o Município, inclusive, quanto ao material a ser utilizado, o re-

trabalho de qualquer serviço causado por imperícia profissional.

10.1.10. Cumprir as exigências contidas no termo de referência e Plano de Trabalho, respeitadas a norma le-

gal, e especial a Lei 13.019/2014.

10.1.11 Relacionar pessoal técnico/administrativo, adequado e disponível para a execução do objeto, bem

como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos,

devidamente registrados na entidade competente;

10.1.12. Arcar com todas as despesas e custos decorrentes da execução do objeto, bem como dos tributos,

obrigações trabalhistas e sociais, seguros e os demais custos diretos e indiretos, necessários à execução do

objeto deste chamamento.

10.1.13. Manter contatos efetivos com o Município (monitoramento/fiscalização), a fim de programar e de-

terminar as prioridades dos serviços em função do funcionamento CRAS(s) – Centros de Referência da Assis -

tência Social do Município de Contagem.

10.1.14. Responsabilizar-se por qualquer acidente que venha vitimar seus empregados ou terceiros quando

em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias assegurem e demais exigências legais para

o exercício da atividade objeto do termo de parceria, sendo que a sua inadimplência com referência a estes

encargos não transfere ao Município a responsabilidades de seu pagamento nem onera o objeto do termo

de colaboração firmado.

10.1.15. Responsabilizar-se a fornecer todo o quadro de pessoal necessário ao perfeito atendimento do pre-

sente termo de parceria, bem como pela alimentação, transporte, atendimento médico, indenizações ou

qualquer outro benefício seja de que natureza for, ficando tais encargos sob sua responsabilidade de acordo

com a legislação em vigor e plano de trabalho aprovado pela secretaria gestora.

10.1.16. Adotar todos os critérios de segurança, tanto para os empregados quanto para a execução do servi -

ço em si, inclusive as normas internas e de segurança no trabalho com fornecimento de equipamentos apro -

priados conforme legislação vigente;

10.1.17. Facilitar a fiscalização procedida por órgãos competentes, no cumprimento de normas, cientifican-

do a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, o resultado das inspeções;

10.1.18. Proceder as prestações de contas parcial e final, de acordo com as normas estabelecidas pela legis -

lação e Tribunal de Contas, orientações da Administração Pública, conforme estabelecido em edital, termo

de referência e plano de trabalho, zelando pelo cumprimento das metas pactuadas.

10.1.19. Arquivar todos os documentos pertinentes à parceria por no mínimo 5 (cinco) anos.
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10.1.20. Responsabilizar-se, no caso de atuação em rede, por toda a responsabilidade administrativa do Ter -

mo de Parceria e demais obrigações pertinentes, incluindo, a fiel aplicação dos recursos e sua prestação de

contas parcial e parcial, na forma definida pela Administração Pública.

10.2. A obrigatoriedade de restituição de recursos públicos, em caso de não cumprimento de metas e nos

demais casos previstos em Lei.
11. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO
11.1. O Município se obriga a:

11.1.1. Manter a supervisão, o acompanhamento, o controle e a avaliação da execução do objeto;

11.1.2. Indicar Gestores para acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços, objeto do termo de 

colaboração;

11.1.3. Disponibilizar à OSC as dependências e equipamentos existentes para execução do serviço objeto do 

termo de colaboração;

11.1.4. Fornecer, no início da prestação do serviço, a relação dos equipamentos disponibilizados;

11.1.5. Autorizar a OSC, se necessário, a realizar adaptações nas instalações e equipamentos;

11.1.6. Efetuar a transferência dos recursos financeiros previstos para execução do objeto do termo de cola-

boração, conforme cronograma de desembolso e crédito disponível;

11.1.7. Analisar as prestações de contas encaminhadas pela OSC, orientar sobre eventuais correções e reali-

zar aprovação e reprovação, nos termo estabelecidos na Lei 13.019/2014, em edital, termo de referência e 

plano de trabalho.

11.1.8. Disponibilizar sistema para prestação de contas on line, conforme determinada em Lei.
12. GESTÃO DO TERMO DE PARCERIA
12.1. GLÁUCIA LUCAS COELHO GOUVEIA – Matrícula: 313580.
13. DA FISCALIZAÇÃO
13.1 O Município exercerá a função fiscalizadora e de monitoramento dentro do prazo de execução/presta-

ção de contas do termo de colaboração, ficando assegurado aos seus agentes qualificados, o poder discricio-

nário de reorientar e de acatar, ou não, justificativas com relação às disfunções porventura havidas na exe-

cução.

13.2 Poderão ser realizadas visitas técnicas in loco, nas hipóteses em que for essencial para verificação do

cumprimento do objeto, devendo ser relatado em documento circunstanciado.

13.3 A prestação de contas tem como objetivo demonstrar e verificar resultados, e deverão conter elemen-

tos que permitam avaliar a execução do objeto e o alcance das metas.

13.4 A prestação de contas deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o anda-

mento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das
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atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período que

trata a prestação de contas

13.5 Para fins de prestação de contas a OSC deverá apresentar os relatórios de execução conforme disposto

na legislação vigente, a serem entregues mensalmente ou na periodicidade definida pelo plano de trabalho,

de forma condizente com seu objeto e com o cronograma de desembolso de recursos.

13.6 Para gerar transparência e permitir o exercício do controle social e mais clareza acerca da aplicação dos

recursos públicos em parceria com organizações da sociedade civil, prevê-se que todas as etapas da parce-

ria, desde a seleção até a prestação de contas serão acompanhadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvi-

mento Social e Habitação.
14. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1.  Os  recursos  serão  depositados  em  conta-corrente  específica,  pela  qual  serão  obrigatoriamente

movimentados,  isenta  de  tarifa  bancária,  em  instituição  financeira  pública,  desde  que  cumpridos  os

requisitos legais vigentes e em obediência ao cronograma de desembolso que guarda consonância as metas

estabelecidas.

14.2. A liberação de parcelas poderá ser retida nas hipóteses previstas no art. 48 da Lei 13.019 de 2014.

14.3. A liberação dos recursos do tesouro municipal fica condicionada a disponibilidade de crédito financeira

dos órgãos responsáveis.
15. VIGÊNCIA

15.1. O termo de colaboração para a execução do objeto será de 12(doze) meses, contados a partir da ASSI -

NATURA DO TERMO DE PARCERIA CELEBRADO, emitido pela Prefeitura Municipal de Contagem, por inter-

médio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.

15.2. Conforme o Art. 42 da Lei 13.019 de 2014, o prazo de vigência deve ser correspondente ao prazo ne -

cessário a execução integral do objeto, passível de prorrogação, desde que o período total de vigência não

exceda 5 (cinco) anos.
16. SANÇÕES

16.1. Quando a execução da parceria estiver em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei

13.019 de 2014 e legislação específica, a administração poderá aplicar as sanções descritas abaixo.

16.2. A sanção de advertência, que tem caráter preventivo e será aplicada quando verificadas improprieda-

des praticadas que não justifiquem a aplicação de penalidade mais grave.

16.3. A sanção de suspensão temporária nos termos do inciso II do art. 73 da Lei Federal 13.019 de 2014,

aplicada nos casos em que forem verificadas irregularidades na celebração, execução ou prestação de con-

tas da parceria e que não justifique a imposição de penalidade mais grave, considerando a natureza e a gra -

vidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias e agravantes e os danos
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que dela provieram para a administração pública municipal. 

16.4. A suspensão temporária impede a organização da sociedade civil de participar de chamamento público

e celebrar termo de colaboração com a administração Direta e Indireta do Município por prazo não superior

a 2 (dois) anos.

16.5. A sanção de Declaração de inidoneidade nos termos do inciso III do art. 73 da Lei Federal 13.019 de

2014, impede a organização de participar de chamamento público e celebrar termo de colaboração com ór-

gãos de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até

que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que ocorrerá quando a

OSC ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 2 (dois)

anos da aplicação da sanção.

16.6. A aplicação das sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade é de competência

exclusiva do Secretário Municipal ou dirigente máximo da Administração Indireta.

16.7. Da decisão administrativa de aplicar as sanções previstas, caberá recurso administrativo, conforme pra-

zo e requisito previsto pelos art. 69 e 70 do Decreto Municipal nº. 30 de 2017.
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17. CONDIÇÕES GERAIS

17.1. Formalização do Instrumento

17.1.1. A Celebração do termo de colaboração depende da indicação expressa de prévia dotação orçamen-

tária para execução.

17.1.2. Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver em consonância com a proposta já apresen-

tada, observados os termos e condições do edital.

17.1.3 A formalização do termo de colaboração só se efetivará após a aprovação do Plano de Trabalho e do

cumprimento de todos dos requisitos previstos nos Art. 28 e 29 do Decreto Municipal nº.30 de 2017, conco -

mitantemente.

17.1.4. Caso a OSC vencedora não apresente situação regular no ato da assinatura do termo de colaboração,

ou venha se recusar a celebrá-lo, injustificadamente, dentro do prazo estabelecido e na vigência da sua pro-

posta, sujeitar-se-á às sanções cabíveis, reservando-se à Prefeitura Municipal de Contagem, o direito de, in -

dependentemente de qualquer aviso ou notificação, convocar os remanescentes.

17.2. Dos Rendimentos da Aplicação Financeira

17.2.1. Os recursos serão automaticamente aplicados em cadernetas de poupança, fundo de aplicação fi-

nanceira de curto prazo ou operações de mercado aberto lastreada em títulos de dívida pública, enquanto

não empregados na sua finalidade, conforme Art. 35 §2º do Decreto Municipal nº.30 de 2017.

17.2.2.Os rendimentos serão obrigatoriamente aplicados no objeto pactuado, dentro do prazo de execução,

estando sujeitos às normas e condições de prestação de contas exigidas.

17.3. Da transparência e divulgação das ações.

17.3.1. O Município e a OSC deverão dar publicidade e promover a transparência das informações referen-

tes à seleção e à execução dos termos de colaboração.

17.3.2. O Município manterá em seu sítio eletrônico, informações referentes aos termos de colaboração ce-

lebrados e seus respectivos planos de trabalho, em dados abertos e acessíveis.

17.3.3. A OSC deverá divulgar em seu sítio oficial, quando houver, e em locais visíveis de sua sede social  e

onde exerça suas ações, da data de celebração do termo até 180 (cento e oitenta) dias após a apresentação

da prestação de contas final, relação de todas as parcerias celebradas com a administração pública.

17.3.4. Poderão ser admitidas medidas complementares, necessárias para a efetivação das ações de trans-

parência ativa e o aumento do controle social.

17.3.5 O serviço será referenciado pelos equipamentos da política pública de assistência social do município,

atualmente dispostos nas seguintes unidades:  Regional Eldorado – Rua Senegal, 229 – Bairro Eldorado –

Cep: 32640-340; Regional Sede – Rua Manoel Pinheiro Diniz, 352 - Três Barras – Cep: 32041-1400, Regional
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Ressaca – Rua Rodrigues da Cunha, 227 – Bairro São Joaquim – Cep: 32.111-010, Regional Vargem das Flores

– Av. Retiro dos imigrantes, 680 – Bairro Retiro – Cep: 32050-710 / Bairro Icaivera, Rua Poranga, nº.64; Regi-

onal Industrial – Rua Marquês de Paraná, 95 – Industrial – Cep: 32.223-430, Regional Nacional – Rua Felipe

dos Santos, 577 – Nacional – Cep: 32.185-260 / Casa Amarela – Rua Ubatuba, 241, Bairro São Mateus;  Regi-

onal Petrolândia – Rua Madeirão, 160 – Bairro Industrial São Luiz – Cep: 32.073-455.

18. PLANILHA DE REFERENCIA COMPOSIÇÃO E FORMAÇÃO DE PREÇO

As planilhas de referência de serviços e preços estão anexas ao Edital.

19. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Planilha Anexa com o detalhamento mensal para execução em 12 meses, por público-alvo.

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: Flaviano Coelho Barbosa – 

Matrícula: 01458252.

DATA: 11/10/2017.

DE ACORDO DO ORDENADOR DE DESPESA: Juliano Fisicaro Borges

Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação
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ANEXO IX

MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº /2017

PA. Nº.196/2017 – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº.007/2017

O MUNICÍPIO DE CONTAGEM com sede na Praça Presidente Tancredo Neves nº. 200,

Bairro  Camilo  Alves,  Contagem/MG,  inscrito  no  CNPJ  sob  o  nº.  18.715.508/0001-31,

doravante  denominado  MUNICÍPIO,  por  intermédio  da  Secretaria  Municipal  de

Desenvolvimento  Social  e  Habitação,  neste  ato  representado  pelo  Secretário  Municipal

Juliano  Fisicaro  Borges,  e  de  outro  lado  a  Organização  da  Sociedade  Civil  –  OSC

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  entidade  civil

privada, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº. xxxxxxxxxx/xxxx-xx, com sede Rua

xxxxxxxxxxx, nº-  xxxxx, Bairro:  xxxxxxxxxxx, em xxxxxxxxxxxxx/xx,  CEP.  xx.xxx-xxx,

doravante  denominada  OSC,  neste  ato  representado  por  seu  Presidente

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  inscrito  no  CPF  n.º  xxx.xxx.xxx-xx,  portador  da  CI  nº

xxxxxxxxxxxx  SSPxx,  residente  e  domiciliado  na  Rua  xxxxxxxxxxxxx,  nº  xxxx,

xxxxxxxxx/xx,  CEP  xx.xxx-xxx,  acordam  e  ajustam  firmar  o  presente  TERMO  DE

COLABORAÇÃO, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, especificamente art.

30, inciso VI, e do Decreto Municipal nº 30/2017 e demais legislações pertinentes, nos termos

da  proposta  do  Plano  de  Trabalho  e  pelas  cláusulas  a  seguir  expressas,  definidoras  dos

direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1  O presente  Termo de  Colaboração,  decorrente  do  Edital  de  Chamamento  Público  nº.

007/2017, Processo Administrativo nº.196/2017, tem por objeto a execução de atividade do

Serviço de Proteção Social Básica: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,

para (crianças e adolescentes com idade entre 06 a 15 anos, adolescentes e jovens com idade

de 15 a 17 anos, e idosos), dentro do município de Contagem-MG.

1.2. O MUNICÍPIO realizará o repasse de recursos financeiros em forma de subsídio à OSC,

de acordo com o Plano de Trabalho anexo, parte integrante e indissociável deste ajuste, tendo

Edital de Chamamento Público nº. 007/2017. Processo Administrativo nº. 196/2017 – pg. 64



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

como escopo promover ações da execução de atividade do Serviço de Proteção Social Básica:

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Parágrafo único: O plano de trabalho poderá ser revisto para alteração, respeitada a legislação

vigente  e  após  proposta  previamente  justificada  pela  OSC e  acolhida  em parecer  técnico

favorável  do  órgão  competente,  ratificado  pelo  Titular  da  Secretaria  Municipal  de

Desenvolvimento Social e Habitação, vedada alteração do objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES

2.1. São responsabilidades e obrigações, além de outros compromissos assumidos por meio

deste termo e respectivo Plano de Trabalho, do Edital de Chamamento Público, os previstos

na Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, no Decreto Municipal nº 30, de 23 de

fevereiro de 2017, e legislação e regulamentação aplicáveis à espécie:

2.1.1. COMUNS DOS PARTÍCIPES:

I- assegurar a execução de atividade do Serviço de Proteção Social Básica: Serviço de

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, (para crianças e adolescentes com idade entre 06 a

15 anos, adolescentes e jovens com idade de 15 a 17 anos, e idosos), dentro do município de

Contagem-MG, nos termos do Edital P.A. Nº.196/2017.

II- colaborar,  acompanhar,  supervisionar,  avaliar  e  divulgar  a  implantação  e  o

desenvolvimento das atividades decorrentes da presente parceria.

2.1.2. DO MUNICÍPIO:

I- elaborar e conduzir a execução da política pública;

II- emanar diretrizes sobre a política pública a ser executada por meio do presente termo,

estabelecendo conceitos e critérios de qualidade a serem observados pela OSC;

III- acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do objeto deste termo, devendo

zelar pelo alcance dos resultados pactuados e pela correta aplicação dos recursos repassados;

IV- prestar apoio necessário e indispensável à OSC para que seja alcançado o objeto da

parceria em toda sua extensão e no tempo devido;

V- repassar  à  OSC os  recursos  financeiros  previstos  para  a  execução  do  objeto  da

parceria, de acordo com o cronograma de desembolsos previsto, que guardará consonância

com as metas, fases ou etapas de execução do objeto;

VI- manter, em seu sítio eletrônico, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos

planos de trabalho, até 180 (cento e oitenta) dias após o encerramento da vigência;
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VII- conferir, a cada 30 (trinta) dias, o relatório a ser enviado pela OSC ao MUNICÍPIO,

por meio informatizado;

VIII- publicar, no Diário Oficial Eletrônico do Município – DOC-e, extrato deste termo, de

seus aditivos e apostilamentos.

IX- instituir  Comissão  de  Monitoramento  e  Avaliação  -  CMA, por  ato  da  autoridade

competente, a ser publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município – DOC-e.

X- emitir relatório técnico de monitoramento de avaliação da parceria; 

XI- analisar os relatórios gerenciais financeiros e de resultados;

XII- analisar as prestações de contas encaminhadas pela OSC de acordo com a legislação e

regulamentação aplicáveis.

XIII- disponibilizar na íntegra, em seu site eletrônico, o teor deste termo e de seus aditivos,

bem como de todos os relatórios gerenciais de resultados e da Comissão Monitoramento e

Avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de suas assinaturas;

XIV- viabilizar o acompanhamento, pela internet, dos processos de liberação de recursos;

XV- na  hipótese  de  inexecução,  exclusiva  por  culpa  da  OSC,  o  MUNICÍPIO poderá,

exclusivamente para assegurar  o  atendimento  de  serviços  essenciais  à  população,  por  ato

próprio independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução

das metas ou atividades pactuadas, retomar os bens públicos em poder da OSC, qualquer que

tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens, e/ou assumir a

responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso

de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação

de contas o que foi executado pela OSC até o momento em que o MUNICÍPIO assumiu essa

responsabilidade;

XVI- divulgar,  pela internet,  os meios para apresentação de denúncia sobre a aplicação

irregular dos recursos transferidos;

XVII- realizar  pesquisas  por  amostragem,  sem  caráter  restritivo,  acerca  do  perfil  dos

usuários do  Serviço de Proteção Social Básica: Serviço de Convivência e Fortalecimento de

Vínculos.

2.1.3 - DA OSC:
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I- apresentar mensalmente relatórios de execução do objeto e de execução financeira,

elaborados eletronicamente por meio de formulários próprios constantes do sítio eletrônico do

MUNICÍPIO e contendo, entre outros dados:

a) comparativo  entre  as  metas  propostas  e  os  resultados  alcançados,  acompanhado  de

justificativas para todos os resultados não alcançados e propostas de ação para superação dos

problemas enfrentados;

b) demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução, em regime de caixa e

em regime de competência;e

c) comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária.

II- prestar contas, eletronicamente, por meio de formulários próprios constantes do sítio

eletrônico do MUNICÍPIO, da totalidade das operações patrimoniais e resultados da parceria,

de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis;

III - executar o plano de trabalho – isoladamente ou por meio de atuação em rede, na forma do

artigo 35-A, da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, bem como aplicar os recursos

públicos  e  gerir  os  bens  públicos  com  observância  aos  princípios  da  legalidade,  da

legitimidade,  da  impessoalidade,  da  moralidade,  da  publicidade,  da  economicidade,  da

eficiência e da eficácia; 

IV- zelar pela boa qualidade das ações e serviços prestados, buscando alcançar os resultados

pactuados de forma otimizada;

V- observar,  no  transcorrer  da  execução  de  suas  atividades,  todas  as  orientações

emanadas do MUNICÍPIO;

VI- responsabilizar-se,  integral  e  exclusivamente,  pela  contratação  e  pagamento  dos

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto,

não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária do MUNICÍPIO a inadimplência da

OSC em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os

danos decorrentes de restrição à sua execução;

VII- divulgar,  no seu sítio  eletrônico e  em locais  visíveis  de suas  sedes  sociais  e  dos

estabelecimentos em que exerça suas ações, na forma e prazos definidos pelo MUNICÍPIO,

todas  as  parcerias  celebradas  com  esse  último,  observando-se  as  informações  mínimas

exigidas e eventuais restrições de segurança que impeçam a sua divulgação, na forma da lei;
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VIII- indicar pelo menos um representante para acompanhar os trabalhos da COMISSÃO

DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (CMA), no prazo de 30 (trinta) dias contados da

data de assinatura deste instrumento;

IX- manter e movimentar os recursos financeiros repassados para a execução do objeto da

parceria em uma única e exclusiva conta bancária da parceria, aberta junto ao Banco Oficial,

Agencia XXXXXXXXX Conta Corrente XXXXXXXXXX, observado o disposto no artigo

51 da Lei Federal n. 13.019, de 2014;

X- manter  registros,  arquivos  e  controles  contábeis  específicos  para  os  dispêndios

relativos ao objeto da parceria;

XI- assegurar  que  toda  divulgação das  ações  objeto  da  parceria  seja  realizada  com o

consentimento prévio e formal do MUNICÍPIO;

XII- utilizar os bens, materiais e serviços custeados com recursos públicos vinculados à

parceria em conformidade com o objeto pactuado;

XIII- permitir  e  facilitar  o  acesso de  agentes  do MUNICÍPIO, membros dos  conselhos

gestores da política pública, quando houver, da CMA e demais órgãos de fiscalização interna

e  externa a todos os documentos relativos à execução do objeto da parceria, prestando-lhes

todas e quaisquer informações solicitadas, bem como aos locais de execução do objeto;

XIV- responsabilizar-se  pela  legalidade  e  regularidade  das  despesas  realizadas  para  a

execução do objeto da parceria, pelo que responderá diretamente perante o MUNICÍPIO e

demais órgãos incumbidos da fiscalização nos casos de descumprimento;

XV- responsabilizar-se,  exclusivamente,  pelo gerenciamento administrativo e  financeiro

dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e

de pessoa.

XVI- a obrigatoriedade de restituição de recursos, nos casos previstos nesta Lei.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO GESTOR DA PARCERIA

3.1. O  gestor  da  parceria  fará  a  interlocução  técnica  com  a  OSC,  bem  como  o

acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto da parceria, devendo zelar pelo seu

adequado cumprimento e manter o MUNICÍPIO informado sobre o andamento das atividades,

competindo-lhe em especial:

I- acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da parceria;
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II- informar  ao  seu  superior  hierárquico  a  existência  de  fatos  que  comprometam ou

possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na

gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os

problemas detectados;

III- emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em

consideração o teor do relatório técnico de monitoramento e avaliação;

IV- disponibilizar  ou  assegurar  a  disponibilização  de  materiais  e  equipamentos

tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação;

V- comunicar ao administrador público a inexecução por culpa exclusiva da OSC;

VI- acompanhar as atividades desenvolvidas pela OSC e monitorar a execução do objeto

da parceria nos aspectos administrativo, técnico e financeiro, propondo as medidas de ajuste e

melhoria segundo as metas pactuadas e os resultados observados, com o assessoramento que

lhe for necessário;

VII- realizar  atividades  de  monitoramento,  devendo  estabelecer  práticas  de

acompanhamento e verificação no local das atividades desenvolvidas, mediante agenda de

reuniões  e  encontros  com os  dirigentes  da  OSC,  para  assegurar  a  adoção  das  diretrizes

constantes deste termo e do plano de trabalho;

VIII- realizar a conferência e a checagem do cumprimento das metas e suas respectivas

fontes  comprobatórias,  bem  como  acompanhar  e  avaliar  a  adequada  implementação  da

política  pública,  verificando  a  coerência  e  veracidade  das  informações  apresentadas  nos

relatórios gerenciais;

3.2. Fica designado como gestor Gláucia Lucas Coelho Gouveia, Matrícula: 313580, Cargo

de Diretora, lotado na Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação.

3.3. O gestor da parceria poderá ser alterado a qualquer tempo pelo MUNICÍPIO, por meio

de simples apostilamento.

3.4. Em caso de ausência temporária do gestor o Secretário Municipal de Desenvolvimento

Social e Habitação assumirá a gestão até o seu retorno.

3.5. Em  caso    de    vacância    da    função    de    gestor,    o    Secretário Municipal     de

Desenvolvimento Social e Habitação assumirá  interinamente  a  gestão  da  parceria,  por

meio de simples apostilamento, até a indicação de novo gestor.

CLÁUSULA QUARTA - DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS
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4.1. Os resultados alcançados com a execução do objeto da parceria devem ser monitorados e

avaliados  sistematicamente  por  meio  de  relatórios  técnicos  emitidos  por  responsável

designado pelo Prefeito em ato próprio, na forma do artigo 59, da Lei Federal nº 13.019, de 31

de julho de 2014.

4.2 A periodicidade e a quantidade dos relatórios técnicos previstos no caput desta cláusula

serão estipuladas pela CMA.

4.3  Ficam  designados  como  a  equipe  os  servidores  xxxxxxxxxxxxxxx;  cargo  xxxxxxx;

xxxxxxxxxxxxxxxx;  cargo  xxxxxxx;  e  xxxxxxxxxxxxxxxx,  cargo  xxxxxxx;  lotados  na

Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação.

CLÁUSULA QUINTA - DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (CMA)

5.1. Compete à CMA:

I- homologar, independentemente da obrigatoriedade de apresentação de prestação de

contas pela OSC, o relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o artigo 59, da

Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de2014;

II- avaliar os resultados alcançados na execução do objeto da parceria, de acordo com

informações  constantes  do  relatório  técnico  de  monitoramento  e  avaliação,  e  fazer

recomendações para o atingimento dos objetivos perseguidos;

III- analisar a vinculação dos gastos da OSC ao objeto da parceria celebrada, bem como a

razoabilidade desses gastos;

IV- solicitar,  quando necessário,  reuniões  extraordinárias  e  realizar  visitas  técnicas  na

OSC e no local de realização do objeto da parceria com a finalidade de obter informações

adicionais que auxiliem no desenvolvimento dos trabalhos;

V- solicitar aos demais órgãos do MUNICÍPIO ou à OSC esclarecimentos que se fizerem

necessários para subsidiar sua avaliação;

VI- emitir  relatório conclusivo sobre os  resultados alcançados no período,  contendo a

nota  da  parceria,  avaliação  das  justificativas  apresentadas  no  relatório  técnico  de

monitoramento e avaliação, recomendações, críticas e sugestões;

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.1. O  valor  total  da  presente  parceria  é  de  R$  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
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6.2. As despesas para implementação e execução do Plano de Trabalho, estabelecido neste

Termo, correram à conta do orçamento vigente, nas dotações orçamentárias:

6.2.1 Tesouro Municipal: 1102.08.244.0058.2338.33504300 010000 – valor: R$x.xxx.xxx,xx

6.3. Os recursos financeiros de que trata esta cláusula serão transferidos à OSC na forma do

cronograma  de  desembolso  constante  do  plano  de  trabalho,  sendo  que  as  parcelas

subsequentes à primeira apenas serão liberadas após apresentação da prestação de contas das

parcelas precedentes, na forma da Lei.

6.3.1. A quarta parcela dos recursos financeiros somente serão liberadas após aprovação da

prestação de contas da primeira parcela repassada, e assim concomitantemente.

6.4. Havendo  saldo  remanescente  do  repasse  de  recursos  anteriores,  o  valor  do  repasse

subsequente  corresponderá  ao  valor  previsto  no  cronograma de  desembolso  subtraído  do

referido saldo remanescente, garantindo-se que, ao final de cada período de avaliação, seja

disponibilizado o montante de recursos necessários à execução do objeto da parceria.

6.5. Não serão computados como saldo remanescente os valores referentes a compromissos

já  assumidos  pela  OSC  para  alcançar  os  objetivos  da  parceria,  bem  como  os  recursos

referentes às provisões para liquidação de encargos.

6.6. É vedada a realização de despesas,  à  conta dos recursos destinados à parceria,  para

finalidades diversas ao objeto pactuado, mesmo que em caráter deurgência.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CESSÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS

7.1. Durante  o  período  de  vigência  desta  parceria,  poderão  ser  destinados  à  OSC  bens

públicos necessários ao seu cumprimento, os quais poderão ser disponibilizados por meio de

disposição constante do plano de trabalho, de permissão de uso ou de instrumento equivalente

em que se transfira a responsabilidade pelo seu uso e guarda, na forma da lei.

7.1.1.  Os  Centros  de  Referência  da  Assistência  Social  –  CRAS  são  equipamentos  por

excelência da execução dos Serviços de Proteção Social Básica, devendo ser considerados

como  integrantes  da  rede  de  prestação  de  Serviço  de  Convivência  e  Fortalecimento  de

Vínculos.

7.2. Os bens adquiridos, produzidos ou transformados pela OSC com recursos da parceria

não compõem o patrimônio desta e deverão ser utilizados em estrita conformidade com o

objeto pactuado.
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7.3. Extinto o ajuste por realização integral de seu objeto, os bens adquiridos, produzidos ou

transformados com recursos da parceria serão entregues ao MUNICÍPIO, para assegurar a

continuidade do objeto pactuado, seja por meio da celebração de nova parceria,  seja pela

execução direta do objeto pela administração pública municipal.

7.4. A OSC deverá, a partir da data da apresentação da prestação de contas, disponibilizar os

bens para o MUNICÍPIO, que deverá retirá-los, no prazo de até 30 (Trinta) dias, após o qual a

organização da sociedade civil não mais será responsável pelos bens.

7.5. Na  hipótese  de  dissolução  da  organização  da  sociedade  civil  durante  a  vigência  da

parceria, os bens remanescentes deverão ser retirados pela administração pública municipal,

no prazo de até 30(trinta) dias, contado da data de notificação da dissolução.

7.6. Esta cláusula formaliza a promessa de transferência da propriedade dos equipamentos e

materiais permanentes adquiridos com recursos provenientes da celebração da parceria, para

fins do disposto no art. 35, § 5º, da Lei nº13.019/2014.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1. A  OSC  elaborará  e  apresentará  ao  MUNICÍPIO  prestação  de  contas  na  forma

discriminada  no  Decreto  Municipal  nº  30,  de  23  de  fevereiro  de  2017,  observando-se  o

Capítulo  IV,  da  Lei  Federal  n.º  13.019,  de  31  de  julho  de  2014  e  demais  legislação  e

regulamentação aplicáveis.

8.1. Os  originais  das  faturas,  recibos,  notas  fiscais  e  quaisquer  outros  documentos

comprobatórios  de  despesas  deverão  ser  emitidos  em  nome  da  OSC,  devidamente

identificados com  o  número do Processo Administrativa: 196/2017, e mantidos em sua sede,

em arquivo e em boa ordem, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo

de 10 (dez) anos, contados a partir da aprovação da prestação de contas ou da tomada de

contas especial pelo Tribunal de Contas do Estado, relativa ao exercício da gestão, separando-

se os de origem pública daqueles da própria OSC.

8.2. A prestação  de  contas  e  todos  os  atos  que  dela  decorram dar-se-ão  em plataforma

eletrônica  a  ser  disponibilizada  no  portal  do  MUNICÍPIO,  permitindo  a  visualização por

qualquer interessado.

8.3. Até que se institua a plataforma eletrônica de que trata o item anterior, referida prestação

de contas e atos subsequentes serão realizados na forma indicada pela Controladoria Geral do
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Município, sendo utilizados, para tanto, os instrumentais disponíveis no sítio eletrônico da

Prefeitura de Contagem.

8.4. Para  fins  de  comprovação dos  gastos,  não  serão  aceitas  despesas  efetuadas  em data

anterior ou posterior ao período de vigência da parceria.

8.5. Não poderão ser pagas com recursos da parceria, despesas em desacordo com o plano de

trabalho,  bem  como  aquelas  decorrentes  de  multas,  juros,  taxas  ou  mora,  referentes  a

pagamentos ou recolhimentos fora do prazo e a título de taxa de administração.

8.6. A falta de prestação de contas nas condições estabelecidas nesta cláusula e na legislação

aplicável,  ou  a  sua  desaprovação  pelos  órgãos  competentes  do  MUNICÍPIO,  implicará  a

suspensão das liberações subsequentes, até a correção das impropriedades ocorridas.

8.7. A responsabilidade da OSC pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários,

fiscais  e  comerciais  relativos  ao  funcionamento  da  instituição  e  à  execução do objeto da

parceria  é  exclusiva,  não  se  caracterizando  responsabilidade  solidária  ou  subsidiária  do

MUNICÍPIO  pelos  respectivos  pagamentos,  qualquer  oneração  do  objeto  da  parceria  ou

restrição à sua execução.

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

9.1. O prazo de vigência desta parceria é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua

assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da Lei.

9.2. No mínimo trinta dias antes de seu término, havendo possibilidade legal e interesse dos

partícipes, a parceria poderá ter seu prazo de execução prorrogado para cumprir o plano de

trabalho, mediante termo aditivo e prévia autorização do MUNICÍPIO, respeitada a legislação

vigente, após proposta previamente justificada pela OSC e autorização do Prefeito, baseada

em parecer técnico favorável do órgão competente.

9.3. O MUNICÍPIO prorrogará de ofício a vigência da parceria quando der causa ao atraso

na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA AÇÃO PROMOCIONAL

10.1. Em qualquer ação promocional relacionada à parceria serão, obrigatoriamente, seguidas

as orientações do MUNICÍPIO.

10.2. É  vedada  à  OSC a  realização  de  qualquer  ação  promocional  relativa  ao  objeto  da

parceria sem o consentimento prévio e formal do MUNICÍPIO.
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10.3. Caso a OSC realize ação promocional sem a aprovação do MUNICÍPIO e com recursos

da parceria,  o  valor  gasto deverá  ser  restituído à  conta dos  recursos  disponibilizados e  o

material produzido deverá ser imediatamente recolhido.

10.4. A divulgação  de  resultados  técnicos,  bem como  todo  e  qualquer  ato  promocional

relacionado ao desenvolvimento ou inovação tecnológica e/ou metodológica, decorrentes de

trabalhos realizados no âmbito da presente parceria,  deverá apresentar o brasão oficial  de

Contagem, sendo vedada a sua divulgação total  ou parcial  sem o consentimento prévio e

formal do MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

11.1. A presente  parceria  poderá,  a  qualquer  tempo,  ser  denunciada  por  qualquer  dos

partícipes,  mediante  notificação  escrita  com  antecedência  de  60  (sessenta)  dias  e  será

rescindido  por  infração  legal  ou  descumprimento  das  obrigações  assumidas,  ou  pela

superveniência  de  norma  legal  ou  fato  que  o  torne  jurídica,  material  ou  formalmente

inexequível.

11.2. Ocorrendo  a  rescisão  ou  a  denúncia  do  presente  ajuste,  MUNICÍPIO  e  OSC

responderão  pelas  obrigações  assumidas  até  a  data  de  assinatura  do  respectivo  termo  de

encerramento, devendo a OSC apresentar ao MUNICÍPIO, no prazo de até 30 (trinta) dias, a

documentação comprobatória do cumprimento das obrigações assumidas até aquela data.

11.3. Havendo indícios fundados de malversação do recurso público, o MUNICÍPIO deverá

instaurar  Tomada de Contas Especial,  para apurar  irregularidades que tenham motivado a

rescisão da parceria.

11.4. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do presente ajuste,  não tendo

ocorrido a utilização total dos recursos financeiros recebidos do MUNICÍPIO, fica a OSC

obrigada a restituir, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados da data do evento, os

saldos  financeiros  remanescentes,  inclusive  os  provenientes  das  receitas  obtidas  das

aplicações  financeiras,  acrescidos  de  correção  monetária  e  de  juros  de  mora,  devendo

encaminhar o respectivo comprovante de depósito bancário ao MUNICÍPIO.

11.5. A inobservância do disposto no item anterior ensejará a imediata instauração da tomada

de contas especial, sem prejuízo da inscrição de demais sanções e medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES
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12.1. Este termo poderá ser alterado, mediante termo aditivo, em qualquer de suas cláusulas e

condições, exceto no que tange ao seu objeto, de comum acordo, desde que tal interesse seja

manifestado por  qualquer  dos  partícipes,  previamente  e  por  escrito,  observado o disposto

neste termo e na legislação aplicável.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES

13.1. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da

Lei Federal n. 13.019, de 2014 e da legislação específica, o MUNICÍPIO poderá, garantida a

prévia defesa, aplicar à OSC as sanções previstas no artigo 73 da Lei Federal n. 13.019, de

2014.

13.1.1. Aplicadas as sanções previstas nesta cláusula, deverão ser as mesmas registradas no

sítio eletrônico do MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Acordam as partes, ainda, em estabelecer as condições seguintes.

14.1.1. Os trabalhadores contratados pela OSC não guardam qualquer vínculo empregatício

com o MUNICÍPIO, inexistindo, também, qualquer responsabilidade desse último em relação

às obrigações trabalhistas e demais encargos assumidos pela OSC.

14.1.2.  O  MUNICÍPIO  não  responde,  subsidiária  ou  solidariamente,  pela  ausência  de

cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e comerciais assumidas pela

OSC,  não  se  responsabilizando,  ainda,  por  eventuais  demandas  judiciais.  Todas  as

comunicações  relativas  a  esta  parceria  serão  consideradas  como  regularmente  efetuadas

quando realizadas por meio eletrônico.

14.1.3.  As  exigências  que  não  puderem  ser  cumpridas  por  meio  eletrônico  deverão  ser

supridas através da regular instrução processual, em meio físico.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Contagem para dirimir quaisquer questões resultantes

da  execução  ou  da  interpretação  deste  instrumento  e  que  não  puderem  ser  resolvidas

administrativamente.

E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições ajustadas, firmam o presente termo,

em 2  (duas)  vias  de  igual  teor,  na  presença  das  testemunhas  abaixo  assinadas,  para  que

produza os efeitos legais.
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Contagem,     de de 2017.

Juliano Fisicaro Borges

Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Presidente da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  - XXXXXXXXXXXXXXXXX -

Testemunhas:

_________________________________ 

Nome:

RG:

CPF:

_________________________________

Nome:

RG:

CPF:
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Anexo X – Modelo de Plano de Trabalho.

ARQUIVO EM PLANILHA ANEXA.

Anexo XI – Planilha de Referência para Composição de Serviços e Custos.

ARQUIVO EM PLANILHA ANEXA.
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