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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO 

Lista de Verificações  

Edital de Chamamento Público nº. 007/2017. 

Processo Administrativo nº. 196/2017. 

 

ORIENTAÇÃO: Será anexada a lista de verificações individual em todas as propostas apresentadas, 

constituindo-se documento interno da Comissão de Seleção, podendo ser disponibilizada aos interessados, nos 

termos legais, mediante requisição formal. 

 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 

Habitação – Diretoria de Proteção Básica. 

 

ANÁLISE PROPOSTA 

 

TIPO DE ENTIDADE PARTICIPANTE Folha 

nº. 

A) Entidade privada sem fins lucrativos (associação ou fundação) que não distribua 

entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores 

ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou 

líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do 

seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique 

integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por 

meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva; 

  

B) As sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999; 

as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; 

as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho 

e renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais 

ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas 

para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social. 

  

C) Organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse 

público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos. 

  

 

PROPOSTA EM ANÁLISE APRESENTADA PARA PÚBLICO ALVO (LOTE) Folha nº. 

I Crianças e adolescentes com idade entre 06 (seis) a 15 (quinze) anos 

(completos). 

  

II Adolescentes e jovens com idade a partir de 15 (quinze) a 17 (dezessete) 

anos. 

  

III idosos, a partir de 60 (sessenta) anos. 

 

  

 

ETAPA COMPETITIVA - PRIMEIRA FASE – ETAPA CLASSIFICATÓRIA 

RESUMO PONTUAÇÃO  (ITEM 7.5.4.1  - Tabela 2) 

 Critérios de Julgamento   Metodologia de Pontuação  Pontuação 

Máxima 

por Item  

ANÁLISE TÉCNICA 

MEMBROS 

COMISSÃO 

MÉDIA 

I II III 

(A) Informações sobre ações a 

serem executadas, metas a 

serem atingidas, indicadores 

que aferirão o cumprimento das 

metas e prazos para a execução 

das ações e para o cumprimento 

das metas.  

-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” - implica a 

eliminação da proposta (§ 2º, Art. 16, 

Decreto Municipal nº.30/2017.)  

  4,0 pontos     
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(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” - 

implica a eliminação da proposta 

(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” - eliminação da proposta, (§ 

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 do 

Lote). 

- 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). 

(1,0 ponto)     

(E) Capacidade técnico-

operacional da instituição 

proponente. Descrição na 

proposta das experiências 

relativas à capacidade técnico-

operacional.  

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). 

-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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CRITÉRIOS GERAIS DE JULGAMENTO (7.5.4.) – ITENS A SEREM 

DEMONSTRADOS 

SIM NÃO 

I - Adequação da proposta  

 

  

a. apresenta 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. há 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. há 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. apresenta metodologia e estratégia de ação, neste sentido compreendido: se o 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. há 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;  

  

f. há 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. apresenta 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. apresenta quadro qualificado de recursos humanos, 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. a entidade ou organização da sociedade civil, apresenta outros profissionais além da 

equipe de referência, compatíveis com a execução do trabalho;  

  

III – CEBAS:    

a. a entidade ou organização da sociedade civil possui 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. 

  

 

ITENS DE ANÁLISE CONSISTÊNCIA –  COERENCIA E CONFORMIDADE 

 

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

faixa etária de 06 a 15 anos de idade 

 

ITEM CONSTA  Folha nº. 

Fez referências a política nacional de proteção básica e tipificação do SUAS.   

Especificou o público alvo e suas características de acordo com as fases do 

desenvolvimento infantil. 

  

Apresentou estratégias de execução dos serviços de acordo com o seu ciclo de vida 

próprio de cada idade. 

  

Apresentou estratégias para complementariedade do trabalho social com famílias,   
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prevenindo a ocorrência de situações de risco social. 

Apresentou formas de intervenção social planejada para estímulo e orientação dos 

usuários na construção e reconstrução de suas histórias de vida e vivências individuais e 

coletivas, na família e no território. 

  

Apresentou estratégias para a constituição de espaços de convivência, formação para a 

participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e 

adolescentes. 

  

Apresentou estratégias para intervenções pautadas em experiências lúdicas, culturais e 

esportivas adequadas para cada idade. 

  

Apresentou estratégias para inclusão de crianças e adolescentes com deficiência, retirados 

do trabalho infantil ou submetidos a outras violações. 

  

Apresentou cronograma de atividades de acordo com a proposta pedagógica, tendo como 

referência o serviço de convivência (dias de atividade, horários, turnos, etc.). 

  

Apresentou proposta de 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. 

  

Apresentou estratégias de disponibilização de 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. 

  

Demonstrou estratégias para o atingimento das metas e atendimento do público alvo 

prioritário, conforme especificidades no Edital.  

  

 

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

faixa etária de 15 a 17 anos de idade 

ITEM CONSTA  Folha nº. 

Fez referências a política nacional de proteção básica e tipificação do SUAS   

Especificou o público alvo e suas características de acordo com as fases do 

desenvolvimento. 

  

Apresentou estratégias de execução dos serviços de acordo com o seu ciclo de vida 

próprio de cada idade. 

  

Apresentou estratégias para o fortalecimento da convivência familiar e comunitária, 

contribuindo 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. 

  

Apresentou estratégias de desenvolvimento de atividades que abordem 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. 

  

Apresentou estratégias que possibilitem o desenvolvimento de 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. 

  

Explicitou as formas interventivas para valorização da 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. 

  

Explicitou as formas interventivas para 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. 

  

Demonstrou estratégias para a promoção da integração ao mercado de trabalho, em 

observação à Resolução CNAS nº 33 de 28 de novembro de 2011. 

  

Apresentou cronograma de atividades de acordo com a proposta pedagógica, tendo como 

referência o serviço de convivência (dias de atividade, horários, turnos, etc) 
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Apresentou proposta de 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. 

  

Apresentou estratégias de disponibilização de 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. 

  

Demonstrou estratégias para o atingimento das metas e atendimento do público alvo 

prioritário, conforme especificidades no Edital. 

  

 

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

igual ou superior a 60 anos. 

 

ITEM CONSTA Folha nº. 

Fez referências a política nacional de proteção básica e tipificação do SUAS   

Especificou o público alvo e as características próprias da idade e condições de 

vulnerabilidade social. 

  

Apresentou estratégias com 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. 

  

Apresentou estratégias de intervenção social pautadas nas características, 

interesses e demandas dessa faixa etária; na vivência em grupo, em 

experimentações artísticas, culturais, esportivas e de lazer e a valorização das 

experiências vivida que constituem formas privilegiadas de expressão, interação 

e proteção social. 

  

Apresentou estratégias de desenvolvimento de atividades que abordem as 

vivências pessoais, valorizando as experiências do público alvo e que estimulem 

e potencialize a condição de escolher e decidir. 

  

Apresentou cronograma adequado com duração regular de doze meses e 

atividades distribuídas cinco percursos temáticos específicos. 

  

Apresentou o planejamento dos encontros regulares (semanal e mensal) 

constituídos por atividades reflexivas e vivenciais realizadas com a participação 

das pessoas idosas que integram o mesmo; e de Oficinas objetivando aprofundar 

temas transversais.  

  

Explicitou 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.  

  

Demonstrou estratégias para estabelecer a promoção de momentos coletivos de 

reflexão e troca de experiência no grupo, planejamento de treinamento para 

novos funcionários, considerando os Percursos do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos para Pessoa. 

  

Apresentou cronograma de atividades de acordo com a proposta pedagógica, 

tendo como referência o serviço de convivência (dias de atividade, horários, 

turnos, etc.) 

  

Apresentou proposta de 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. 

  

Apresentou estratégias de disponibilização de equipe profissional capacitada 

para organizar as atividades, tais como divulgação das atividades, recepção dos 
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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. 

Demonstrou estratégias para o atingimento das metas e atendimento do público 

alvo prioritário, conforme especificidades estabelecidas no Edital. 

  

 

ETAPA COMPETITIVA - SEGUNDA FASE  

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS Folha nº. 

Declaração de Ciência e Concordância (Anexo I)  

Declaração sobre Instalações e Condições Materiais (Anexo II)  

Declaração de Não Impedimento da Organização e Dirigente (Anexo III)  

Declaração de Conta Corrente para Fins de Pagamento (Anexo IV)  

Declaração de Quitação de Prestação de Contas (Anexo V)  

Declaração que não emprega menor (Anexo VI)  

Referência para Proposta de Colaboração (Anexo VII)  

Plano de Trabalho (Anexo X)  

Planilha de Referência para Composição de Serviços e Custos (Anexo XI)  

Declarações de experiência prévia e de capacidade técnica  

Declaração Relação dos Dirigentes da Entidade  

Declaração ou atestado de regularidade, expedido pela Gerência de Prestação de Contas, da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação 

 

Declaração de 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 

 

Declaração assinada pelo representante legal da entidade, informando o banco, agência e número da 

conta corrente destinada ao recebimento do recurso 

 

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) 

 

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. 

 

Prova de inscrição regular perante o Cadastro Nacional de Entidades da Assistência Social   

Prova de inscrição regular perante o Conselho Municipal de Assistência Social do município de 

Contagem 

 

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) 

 

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. 

 

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;  

 

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 
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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 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. 

 

ETAPA: CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

 

REQUISITOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO (5) Folha nº. 

a) 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 dispensadas desta exigência as 

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

 

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

da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza 

que preencha os requisitos da Lei 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) 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) possui, 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) possui 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) possui 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) detém 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 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) apresentou 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) apresentou 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) apresentou 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 
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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) comprovou 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) atendeu 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); 

 

m) para as entidades ou organizações de assistência social: 

cumpre, 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. (aferição somente deverá ser observada no momento 

da formalização da parceria) 

 

Para as organizações da sociedade civil que ofertam serviços, programas e projetos socioassistenciais, 

de forma não preponderante:  cumpre os requisitos constantes nos incisos II e III. 

 

 

 

IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO (5) 

 

SIM NÃO 

Comprovação de que 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); 

  

Comprovação de que esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente 

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

  

Comprovação de que 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.); 

  

Comprovação de que 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); 

  

Comprovação de que tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, com declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, com a sanção prevista no 

inciso II do art. 73 da Lei 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); 

  

Comprovação de que 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); 

  

Comprovação de que 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). 
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OBSERVAÇÃO: 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. 

 

DA FASE DE CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

ETAPA  DESCRIÇÃO DA ETAPA  DATA PRAZO 

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. 

  

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.  

  

 

Contagem, 13 de novembro de 2017. 
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