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EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO DE N' 02/2021

O MUNICÍPIODE QUIXELÕ/CE,pessoa Jurídicade direito público, inscrita no CNPJ sob o n'

06.742.480/0001-42,
torna públicopara conhecimento
de quantospossamse interessar,que fará
procedimento de CHAMAMENTO PÚBLICO, objetivando a seleção de uma Organização da Sociedade Civil
interessada em celebrar TERMO DE COLABORAÇÃO, em conformidade com as disposições deste Edital e
seus respectivos anexos.
1. NORMATIZAÇAO

O procedimento do chamamento e os atos dele decorrentes observarão as disposições da Lei Federal n'

(

13.019/2014, alterada pela Lei Federal n' 13.204/2015, pelo Decreto n' 8.726/2016, Lei Municipal de n'
309/2021 e pelos demais normativos aplicáveis, além das condições previstas neste Edital.
2. DO CHAMAMENTO PÚBLICO

2.1. A finalidadedo presentechamamentopúblicoé a seleçãode propostapara a celebraçãode parceria
com o Municípiode Quixelõ/CE,pessoa Jurídicade direito público interno inscrita no CNPJ sob o n'
06.742.480/0001-42, com endereço na Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n, Bairro Centro, Quixelõ/CE, sala da
Comissão de Licitações. Modalidade: TERMO DE COLABORAÇÃO.
2.2. A publicação deste Edital de Chamamento dar-se-á em cumprimento as exigências legais por afixação na
sede da Prefeitura. conforme faculta decisão do Superior Tribunal de Justiça, em seu recurso especial n'

l05.232/96/0053484-5,por não haver no Município Imprensa Oficial ou Diário Oficial, para publicação de

suas leis e atos administrativos,Diário dos Municípios da Aprece, e no portal eletrõnico municipal

(

,#q...

www.quixelo.ce.gov.br.
2.3. Será selecionada uma única proposta, observada a ordem de classificação e a disponibilidade
orçamentária para a celebração do Termo de Colaboração.

antesda data previstapara

2.4. Admite-se impugnação ao presente edital no prazo de até lO (dez) dias
fundamentada, e direcionada à
apresentação das propostas nos termos da legislação vigente, devidamente

sede da Prefeitura Municipal, identificado no subitem 2.1., Setor de Licitação, sendo obrigatóriaa
apresentação de vias digitalizadas de comprovante de inscrição no CNPJ.

CPF e RG do seu representante

legal, ato constitutivo e, se necessário, procuração que comprove os poderes

de representação do signatário

da impugnaçãol
e
2.5. A impugnação ao Edital será Julgada por Comissão designada através de Portaria n' 208/2021
prevista para a entrega das propostas.
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curriculares e avaliadas pela administração municipal.
3.1.1.1 . A Caracterização do Serviço se encontra detalhada no anexo 1- Referências para Colaboração

(

3.1.2. Modalidade: participantes bolsistas
3.1.3. Capacidade de atendimento: até 246 (duzentos e quarenta e seis) participantes
3.1.3.1. N' total de vagas para as atividades práticas: até 246 (duzentos e quarenta e seis) participantes
3.1.3.2. Turnos para atividades práticas: manhã e tarde
3.1.5. Área de abrangência: Município de Quixelõ/CE
3.1.6. Local das atividades práticas: a ser indicado pela Administração Pública Municipal

3.1.7. Forma de pagamento: Repasse

C

3.1.8. Valor mensal de custeio dos serviços até a importância de R$ 207.680,00 (duzentos e sete mil e
seiscentos e oitenta reais).
3.1.8.3. Valor unitário mensal estimado de referência para as atividades práticas (bolsa) considerando a
tabela de valores de referência abaixou

TIPOS DE BOLSAS

VALOR UNIT.

Bolsa1- 1hora
Bolsa ll - 2 horas

R$ 550,00

Bolsa 111- 3 horas

R$ 990,00

Bolsa IV - 4 horas

R$ 1 .210,00

Bolsa V - 5 horas

R$ 1 .375,00

Bolsa VI - 6 horas

R$ 1 .650,00

Úê:m''
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3.1.8.4. Valor unitário mensal estimado para as atividades práticas (bolsa) considerando o período descrito na
tabela do item 3.1.8.3, até R$ 207.680,00 (duzentos e sete mil e seiscentos e oitenta reais).
3.1.9. Valor dos recursos para fase de implantação: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
4. DA JUSTIFICATIVA

4.1. Justifica-sea aberturado presenteTermo de Chamamentopúblicoem função da necessidadede se
fornece uma capacitação continuada como melhoria e otimização da integração da comunidade com os
programas desenvolvidos pela Administração Pública Municipal mediante o estabelecimento de sistemáüca
de cursos de capacitação a serem ofertados aos cidadãos nas áreas de educação, saúde, meio ambiente,

(

ação social e infraestrutura.
5. DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. Para a consecução dos objetivos constantes deste Edital, o Município de Quixelõ/CE procederá à
transferência de recursos, em observância ao cronograma de desembolso apresentado na proposta.
5.2. O valor estimado mensal é de até R$ R$ 207.680,00 (duzentos e sete mil e seiscentos e oitenta reais)

5.2.1. O valor estimado de referência durante 08 (oito) meses é de até R$ 1.661.440,00 (um milhão
seiscentos e sessenta e um mil e quatrocentos e quarenta reais).
5.2.2. Como a parceria contará com vigência plurianual em exercícios financeiros seguintes ao da seleção. a

C

previsão dos créditos necessáriospara garantir a execução da parceria será indicada nos orçamentosdos
exercícios seguintes.
5.3. As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária

Elementode
Secretarias

órgão

Unid.Orç.

Projeto/Atividade

ãillã3Õ292®7
Finançase Orçamento
Secretariauunicipalde Saúde
Secretaria Municipal de Educação

Secretariauunicipaiae AssistênciaSocial
Secretaria MUnicipal de Infraestrutura

01

lO.122.0029.2.009

3.3.90.39

05

01

12.122.0õ29.2.022

3.3.90.31

06

01

08.122.0029.2.062

07

01

04 .122.0029 .2.065

01

'Õi'Q2.Õ029.2.071

Ambiente

é
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Secretaria uunicipai ao Desenvolvimento Agrário e Meio

\

Despesa
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Procuradoria
ueiãi do Município

el ll

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo.
Juventude
Secretaria Municipal d

preendedorismo

5.3.1 . Fontes de Recursos: Tesouro Municipa

seguintes condições

6.1.1. Que tenham objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e finalidades de
relevância pública e social, bem como compatíveis com o objeto deste Editall

(

6.1.2. Que atendama todas as exigênciasdeste Edital, inclusivequanto à documentaçãosolicitadaneste
instrumento e em seus anexos;

ou fundo de reservam

6.1.4. Que no momentoda apresentaçãodo Plano de Trabalho possua no mínimo 3 (três) anos 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 - CNPJi

(
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processo de seleçãol

6.1.6. Que sejam diretamente responsáveis pela promoção e execução das atividades inerentes a parceria, e
respondam legalmente perante a Administração Pública pela fiel execução do seu objeto e pelas prestações

de contasl

Ú

Gabinetedo Prefeüa
Ruacedro Games de Araújo, s/n
CEP 63.51 5-ü00 - Telefone (88) 35791 21a

r
RUBRICA

8

P R EF EI T URA

.n.

;QUIXELO
6abinoto da Prefeito

li:i HEllÊ 111Hi l

:n::::

6.1.8. Que comprovem capacidade técnica e operacional mediante certificação para o desenvolvimento do
objeto da parceria e o cumprimento das metas estabelecidasl
6.1.9. Que comprovem instalações e condições materiais para execução do serviços

(

iE Hls H;TllTHR iiliiiiiili
mesmo da entidade extintas

6.1.12. Apresentar certidões de regularidade ülscal nas esferas Federal, Estadual e junto ao Município de
Quixelõ/CE previdenciária, tributária, de FGTS, de contribuições, de dívida atavae trabalhista na forma da
Lei

6.1.13. Apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do Estatuto
registrado e eventuais alterações;

(

6.1.15. Comprovarque funciona no endereço declarado, por meio de cópia de documento hábil, por
exemplo: conta de consumo ou contrato de locação-

sem üns económicos
6.2. Não poderá participar deste processo seletivo a Organização da Sociedade Civi
nl lo'

a funcionar
n/terl])rio
6.2.1. Não esteja regularmente constituída, ou, se estrangeira, não esteja autorizada

M
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6.2.2. Tenha como dirigentes membros do Poder Municipal ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou

entidade da administração pública municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou
companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por aülnidade,até o segundo graus
6.2.3. Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 05 (cinco) anos, exceto se: for

sanada a irregularidadeque motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmenteimputadosl for
reconsiderada ou revista a decisão pela rejeiçãot a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre
recurso com efeito suspensivol
6.2.4. Esteja inclusa no Cadastro Municipal de Inadimplência

(

6.2.5. Esteja em mora, inclusive com relação à prestação de contas, inadimplente em outra parceria ou que
não esteja em situação de regularidade para com o Município de Quixelõ/CE ou com alguma entidade da
Administração Pública Municipal Indiretal
6.2.6. Tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade: suspensão
de participação em licitação e impedimento de contratar com a administraçãol declaração de inldoneidade
para licitar ou contratar com a administraçãol suspensão temporária de participação em chamamento público

e impedimentode celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da
administração pública sancionadoral ou declaração de inidoneidade para participar de Chamamento Público
ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governos

6.2.7. Tenha tido as contas de parcerias julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de
Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 08 (oito) anosl

(

6.2.8. 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
írrecorrível, nos últimos 08 (oito) anosl julgada responsável por falta grave e habilitada para o exercício em
cargo e comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitaçãol ou considerada responsável por ato
de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos 1, 11e 111
do art. 12 da Lei Federal n'
8.429/1992;

6.2.9. Tenha dentre seus dirigentes servidor ou empregado da Administração Pública Municipal direta ou
indireta, bem como ocupantes de cargo em comissãol
6.2.9.1. Servidores inativos não se enquadram na hipótese da vedação imposta neste iteml e
6.2.10. Não tenha certificação de capacidade ou tenha esta certificação suspensa, pelo tempo qu(3Xuugra
suspensão

l\
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6.3. Não é permitida a atuação em rede.

7. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
7.1. A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente Chamamento

Público, constituída por 03 (trêsl membros titulares, nos termos da Portaria de n' 208/2021 de 06 de abril
2021

7.2. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que
não seja membro desse colegiado.
7.3. A Comissão de seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a autenticidade das

informações e documentos apresentados pelas Organizações da Sociedade Civis participantes ou para

(

esclarecer dúvidas e omissões.

7.4. A Comissãode Seleção publicaráno sítio eletrõnicodo Municípiode Quixelõ/CEno dia seguinte ao
término do prazo para apresentação das propostas, listagem contendo os nomes e respectivos CNPJs das
Entidades que apresentaram propostas no prazo legal.

7.5. A Comissão de Seleção convocará, por meio de afixação e no sítio eletrõnico da Prefeitura, sessão
pública, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, informando data, horário e local.
7.5.1. Durante a sessão pública proceder-se-á à abertura do(s) envelope(s) recebido(s), à conferência dos

documentos contidos no mesmo e tornará público o recebimento das propostas, devendo oportunizar
manifestações do público presente, sem possibilidades de complementação das propostas pelas Entidades
proponentes.

(

7.5.2. Será lavrada ata da sessão pública, cujo extrato será publicado no sítio eletrõnico da Prefeitura e por
afixação, a partir do primeiro dia útil subsequente à lavratura.
7.5.3. Poderá ser designado no ato da sessão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a realização de diligência

para complementaçãoe/ou esclarecimentosde ordem documental,caso haja necessidade,a critério da
Comissão.

8. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

8.1. As propostasdeverão ser apresentadasem 30 (trinta) dias, contados da data de sua publicação
mediante protocolo no endereço mencionado no subitem 2.1 deste Edital, em envelope l acudo, endereçada
à Comissão de Seleção, com indicação na face externa do envelope, do número do edita

das Organizaçõesda SociedadeCivil proponente.
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8.2.1. A descrição da realidade ob eto da parceria devendo

as metas a serem atingidasl
8.2.2. A descrição de metas a serem atingidas e das atividades a serem executadasl

8.2.3. A definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a aferição do
cumprimento das metasl
8.2.4. 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 objetot

(

8.2.4.1. As despesas deverão estar categorizadas incluindo os elementos indicativos contidos na tipificação
da despesa conforme Planilhas Referenciais dos Custos dos Serviços distintas para as fases de implantação
e de aplicação (Anexo V - Planilhas Referenciais de Composição dos Custos do Serviço) deste Edital
8.2.5. Os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso elaborados
8.2.6. As ações e valores que demandarão pagamento em espécies e
8.2.7. Os documentos que comprovem os critérios de pontuação previstos no item 9.5.1. deste Edital
9. DA FASE DE SELEÇÃO E DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
9.1. A fase de seleção e Julgamento das propostas observará as seguintes etapas:
Tabela 01

DESCRIÇÃO
DA ETAPA
Publicação
do Editalde Chamamento
Público

DATAS
22/04/2021

Envio das Propostas pelas Organizaçõesda 22deAbrilde2021 a21 de Maio
de 2021
Sociedade Civis
Etapa competitiva de avaliação das propostas pela
Comissão de Seleção

r

!Análise dos recursos pela Comissão de Seleção

-a
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05dias úteigjlH
apresen

aos re

llXELO
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Homologação e publicação do resultado definitivo da
fase de seleção, com divulgação

das decisões

22/06/2021

recursaisproferidas(sehouver)
9.2. A proposta deverá ser apresentada em uma única via expressa. deverá ter todas as folhas rubricadas e
numeradas sequencialmente e, ao final, ser assinada pelo representante legal da Organização da Sociedade

Civil proponente.Também deve ser entregue uma cópia em versão digital (penddve)da proposta,no
endereço previsto no subitem 2.1 deste Edital.

9.2.1. Após o prazo limite para apresentação das propostas previsto na Tabela 01, nenhuma outra será
recebida, assim como não serão acentosadendos ou esclarecimentos que não forem explicita e formalmente

(

solicitados pela Administração Municipal.
9.2.2. As propostas deverão conter no mínimo as informações
a) a descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o prometoproposto
b) as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o cumprimento

das metasl
c) os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metasl e
d) o valor global. Propostas sem o valor global serão eliminadas
9.2:3. Cada Organização da Sociedade Civil poderá apresentar apenas uma única proposta

C

9.3. A Comissão de Seleção terá o prazo previsto na Etapa 03 da Tabela 01 para conclusão do julgamento
da(sl propostajsl de acordo com os seguintes critérios:
9.3.1. A Etapa 03 terá caráter eliminatório e classificatório. A Comissão de Seleção analisará as propostas
apresentadas pelas Organizações da Sociedade Civis concorrentes, tendo total independência técnica para
exercer seu julgamento;

9.3.1.1. Esse prazo poderá ser prorrogado,de forma devidamentejustificada, uma única vez por mais 30
jtrinta) dias

9.4. Caso haja apenas uma entidade proponente,deverá ser observado o grau de adequação da profldst
aos termos e valores de referência constantes do Edital, da seguinte forma:

Úêm!'"
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de Tfàbalho está
9.4.1. Grau satisfatório de adequação: o
o Plano
Plano dâ':FF56atho
está em conformidade com a legislação em vigor,
e os custos dos serviços a serem realizados, ainda que contenha falhas formais, porém sem comprometer as
metas, resultados e custo do serviço.

9.4.2. Grau insatisfatóriode adequação: o Plano de Trabalho contraria a legislação em vigor, e altera os
custos dos serviços dando causa para desclassificação da Organização da Sociedade Civil.
9.5. Caso haja mais de uma entidade proponente, serão adotados ainda os seguintes critérios de pontuação
sem prejuízo de outros adequados à tipologia do serviço:
9.5.1. A avaliação individualizada e a pontuação serão com base nos critérios de julgamento estabelecidos na

C

Tabela 02, a seguir:
Tabela 02

Critériosde Julgamento
IA) Informaçõessobre ações a - Grau pleno de atendimento l2,0 pontos)
serem executadas, metas a - Grau satisfatório de atendimento (1 ,0 ponto)
indicadores - Não atendimento ou atendimento insatisfatório (0,0
que aferirãoo cumprimentodas ponto)
serem

atingidas,

2,0

metas e prazos para a execução
das ações e para o cumprimento Nota Ol: a aplicaçãode nota "zero" neste critério
das metas
implica em eliminação da proposta.

IB) Adequaçãoda propostaaos - Grau pleno de adequação (2,0 pontos)
objetivosdo programaem que - Grau satisfatório de adequação (1 ,0 ponto)

2,0

- Não atendimento ou atendimento insatisfatório do

se insere a parceria

(

requisito de adequação (0,0 ponto).

Nota 02: a aplicação de nota "zero" neste critério
implica em eliminação da proposta.
(C)

Descrição da

Realidade - Grau pleno da descrição 1.1,0ponto)

1.0
gRi:'
:;ó?=E.: TJ'ã:: 'ã=ÊilH=":1,:';11Hh9i,p:lã;,;*',:.
o.'
programa proposto

ponto)

Nota 03: a aplicação de nota "zero" neste critério
implica em eliminaçãoda proposta.

BíúaúÜ;'aaii'"*' ;: i:S.E Ui:Fd. ...E'
:':.T-"l.;:2,SE:(q,O
Edital, com menção expressa do p?nto)lor global propor.to é igual ou até 10% (dez por
cento), e;clusive:

' ' ''
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- O valor global proposto é superior
referência (0,0 ponto)

Nota 04: a atribuição de nota "zero" neste critério não
implica a eliminação da proposta, haja vista que, nos

termos de colaboração,
o valor estimadopela
administração pública é apenas uma referência e não
um teto

técnico-operacional
e
Capacidade técnico- - Graupleno de capacidade
credenciamento
junto
às
Universidades
(2.0
pontos)
operacional da instituição

E)

proponente,por meio de -

experiência

Grau satisfatório de capacidade técnico-operacional
e
credenciamento junto às Universidades (1.0 ponto)
comprovada

2,0

realização de - Não atendimento ou atendimento insatisfatório do
programas, objeto da parceria requisito de capacidade técnico-operacionale
ou de naturezasemelhante
e credenciamento junto às Universidades (0,0 ponto)
referente a

(

obrigatoriedadede
credenciamento junto

Nota 05: a aplicaçãode nota "zero' neste critério

Universidade Estadual do Ceará implica em eliminação da proposta.

-

UECE.Instituto
Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia

do Ceará- IFCE,Ministério
da
Educação e Ministério de
Ciência e Tecnologia - MCTIC

com a Administração
lcom
Administração

AaministraçaOenacaç:s

paraasCdebrarvecom(2,a

pontosl

- Possui certificaçãopara celebrar com a
Administração
em duas esferasde Governo(1,0
ponto)

-

Possui certificaçãopara celebrar com

a

2,0

administração em esfera de Governo (0,5 ponto)

(

- Não possui certificação para celebrar com nenhuma
das esferas de Governo (0,0 ponto)

Nota 06: a aplicaçãode nota "zero" nestecritério não
implica em eliminação da proposta

PONTUAÇÃO MÁXIMA

10,0

9.5.2. Em
relativos ao critério (EI da proponente. se persistir o empate, :
IB),(F),(C), e(D). Caso essas regras não solucionem o
mais tempo de constituição e, em último caso, a questão será
9.5.3. A falsidade de informações nas propostas, sobretudo com relação ao critério de julgamento(E)
administrativa con
acarretar a eliminação da proposta, podendo ensejar, ainda a aplicação de sanção adn
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instituição proponente e comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do

cometimento
de eventualcrime.
9.5.4. A proponente deverá descrever minunciosamente as experiências relativas ao critério de julgamento
IE), informando as atividades ou projetos desenvolvidos, sua duração, financiadores, local de abrangência,

beneficiários. resultados alcançados, dentre outras informações que julgar relevantes. A comprovação

documentalde tais experiênciasdar-se-á nas Etapas01 a 03 da fase de celebraçãoconformeTabela 03,
prevista no Item 10.1., sendo que qualquer falsidade ou fraude na descrição das experiênciasenselara as
providências indicadas no subitem anterior.
9.5.4. Serão eliminadas aquelas propostas
a) cuja pontuação for inferior a 6,0 jseis) pontos;

b) que receberamnota "zero" nos critérios de julgamento (A), (B), (C) ou (E); ou ainda que não contenha, no
mínimo, as seguintes informações: a descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade do
programa propostosas ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão
o cumprimento das metas. os prazos para execução das ações e para o cumprimento das metas e o valor
global propostos
c) que estejam em desacordo com o presente Edital; ou,
d) com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser avaliado pela Comissão de Seleção e de eventuais
diligências complementares, que ateste a inviabilidade económica e financeira da proposta, inclusive à luz do
orçamento disponível.

C

9.5.5. As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de acordo com a pontuação
total obtida com base na Tabela 02, 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 julgamentos

9.6. Finalizadosos procedimentosde seleção, a Comissãodeverá elaborar parecer técnico acerca da
proposta vencedora contendo, no mínimo, análise dos seguintes elementos:
9.6.1. O mérito da proposta vencedora, em conformidade com a modalidade de parceria adotadal

9.6.2. A identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização, em mútua cooperaçãoyda
parcerlal

9.6.3. A viabilidade de sua execução

9.6.4. A verificação do cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalhos e
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9.6.5. A descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da

parceria, assim como dos procedimentosque deverão ser adotados para avaliação da execução física e
financeira, no cumprimento das metas e objetivos.

9.7. O resultado da seleção feita pela Comissão, com a lista classificatóriadas Organizaçõesda Sociedade
Civis participantes, que deverá ser publicado por afixação na sede e no sítio eletrõnico da Prefeitura a partir
do dia útil seguinte ao ato, abrindo prazo para recurso.
9.8. Caberá recurso contra a deliberação da Comissão de Seleção, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir

da publicação dos resultados, devendo ser enviado por meio eletrõnico ao Presidente da Comissão de
Seleção, devidamente instruído. Não serão reconhecidos recursos interpostos fora do prazo
9.8.1. E assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis à defesa de seus
interesses, preferencialmente por via eletrõnica. arcando somente com os devidos custos. se houver.
9.9. Uma vez interposto o recurso, a proponente mais bem classificada será notificada por meio eletrõnico.

sem prejuízo da publicaçãona sede e no sítio eletrõnicoda Prefeitura,para apresentarcontrarrazõesde
recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da notificação
9.9.1. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento Os prazos se iniciam ou
expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do Município de Quixelõ/CE.
9.10. As contrarrazões de recursos deverão ser encaminhadas devidamente fundamentada, e direcionada à
sede da Prefeitura Municipal, identificado no subitem 2.1., Setor de Licitação.
9.10.1. Eventuais documentos pertinentes ao recurso deverão ser anexados em via digitalizada

9.11. A Comissão de Seleção poderá reconsiderar a decisão recorrida, sendo sua decisão publicada por
afixação e no sítio eletrõnico da Prefeitura.

9.12. Caso mantenha a decisão recorrida, caberá ao Prefeito a análise e julgamento dos recursos interpostos,

sendo sua decisãoigualmentepublicadapor afixaçãoe no sítio eletrõnicoda Prefeitura.Não caberá novo
recurso contra esta decisão.

9.13. Em caso de reforma da deck ;ão da Comissãode Seleção, que implique a desclassificação(!
Organização
da SociedadeCivilclassficada em primeiro lugar, será convocada a Organização da Socie(l?(l
até que se concluaa seleçãoou esgote./ljita
Civil classificada em segundo lugar e assimsucessivamente,
das Organizações
da SociedadeCivisclassificadas
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9.14. Após o julgamento de todos os recursos ou transcorridos

será homologado e publicado o resultado definitivo do

::;.®ãlü$õ

rem os documentoiEÕnforme subitem l0.2, se
Organizações da Sociedade Civis classificadas para apresenta
for o caso, deste Edital.
9.14.1. A homologação não gera direito para a Organização Da Sociedade Civ l à celebração da parce
10. DA FASE DE CELEBRAÇÃO
10.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do

Termo de Colabora

Tabela 03

Descriçãoda Etapa
onadapara apresentaçãodo
Convocação d
Plano de Trabalho e comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da
parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações egais

iielebraçãoda parceriae de que não
incorre nos impedimentos (vedações) legais. Análise do Plano de Trabalho
ssinatura do Termo de Colaboração

ede da Prefeiturae sítio
eletrõnico

10.1.1. A Administração municipal convocara a Organização da Sociedade Civil classificada com maior
pontuaçãopara, num prazo de 15 (quinze) dias corridos a partir da convocação,apresentar o seu Plano de
Trabalho e a documentação exigida para comprovação dos requisitos para celebração da Parcerias

/

lO.1.2. Por meio do Plano de Trabalho, a Organização da Sociedade Civil selecionada deverá apresentar o

detalhamento da proposta submetida e aprovada no processo de seleção, com todos os pormenores
legalmente exigidos, observando o anexo VI - Minuta do Plano de Trabalho.
lO.1.2.1. O Plano de Trabalho deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos

a)

A descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com a atividade ou o

programa e com as metas a serem atingidasl
b)

A forma de execução das açõesl

c)

A descrição das metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidasl

d)

A definição dos indicadores,documentose outros meios a serem utilizados para a

cumprimento das metasl

Úê:=u!''
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e)
A previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na execução das ações,
incluindo encargos sociais e trabalhistas e a discriminação dos custos diretos e indiretos necessários ã
execução do objeto;

f)-

Os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolsoue

g)

As ações que demandarão pagamento em espécie. quando for o caso.

lO.1.2.2. A previsão de receitas e despesas de que trata a alínea "e" do subitem lO.1 .2.1 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 utilizados

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

C

Organização da Sociedade Civil deverá apresentar a cotação de preços de, no mínimo 03 (três) fornecedores,

sendo admitidas cotações de sítios eletrõnicos, desde que identifique a data da cotação e o fornecedor
específicos

lo.1.2.3. A Comissão de Seleção examinará o Plano de Trabalho apresentado pela Organização da
Sociedade Civil melhor colocada ou, se for o caso pela Organização da Sociedade Civil imediatamente
selecionada e assim sucessivamente até esgotar todas as classificadasl

lO.1.2.4. Somente será aprovado o Plano de Trabalho que estiver de acordo com as informaçõesJá
constantes neste
apresentada na proposta da Organização da Sociedade Civil e observados as condições
FILA. n HA
Edital e em seus anexos. Para tanto, a Administração Pública Municipal poderá solicitar reajustes no Plano de
Trabalho, nos termos do $ 3' do Art. 25 do Decreto n' 8.726/2016.

lO.1.2.5. Na hipótese da Organização da Sociedade Civil melhor classificada não atender aos requisitos
previstos neste Edital, incluindo os exigidos nos Ans. 33 e 34 da Lei 13.019/2014, a
segunda melhor classificada poderá ser convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos da proposta
por ela apresentada.

Sociedade Civil selecionada, no mesmo
l0.2. Além da apresentação do Plano de Trabalho, a Organização da
cumprimento dos requisitos legais previstos no inciso l
prazo de 15 (quinze) dias corridos, deverá comprovar o
V a Vll do caput do
alínea "a" do caput do Art. 2', nos incisos 1,111
a V do caput do Art. 33 e nos incisos 11,111,
Art. 34 da Lei 13.019/2014, e a não ocorrência de hipóteses que incorram nas vedações de que trata o art. 39
documentos
da referida Lei, que serão verificados por meio da apresentação dos seguintes

1. Inscriçãono CadastroNacionalde PessoaJurídica

CNPJ,emitida no sítio da Secretariada f3
da Sociedade Civil, no mínimo, 03

Federal do Brasil, que comprove a existência da Organização
com cadastro ativo;

@
ê
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11.Cópia de documento que comprove que a Organização da Sociedade Civil funciona no endereço indicado
111.
Cópia do Estatuto Social registrado e atualizado, e que inclua, necessariamente
a) Objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades compatíveis com o objeto da parceria;
b) Previsão de que, em caso de dissolução da organização, o respectivo património líquido seja transferido a
outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei Federal n' 13.019/14 e cujo objeto
social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extintas e

.

.. ,

c) Escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de
Contabilidade.
/

Parágrafo Unico - No caso das Organizaçõesda SociedadeCivil, com naturezaJurídicade Fundação

Privada.seráobservadoo dispostono inciso111
do art. 67 da Lei n' l0.406 de l0/01/2002.coma nova
vedação dada pela Lei n' 13.151 de 28/07/2015, no tocante a aprovação e acompanhamento do Ministério
Público, como condição de legalidade em sua constituição e escrituração.

IV. Comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de natureza
semelhante de no mínimo 01 (um) ano de capacidade técnica e operacional, podendo ser admitidos, sem
prejuízo de outros:

a)

Instrumentosde parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública

organismos

internacionais, empresas o outras organizações da sociedade civill
b)

Relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidasl

c)

Publicações, pesquisas e outras formas de produção do conhecimento realizados pela Organização

da Sociedade
Civilou a respeitodedal

.. .

.

d)
Currículos profissionais de integrantes da Organização da Sociedade Civil, sejam dirigentes,
conselheiros, associados. empregados. entre outrosl
.. . . .
atividades ou
e)
Declaraçõesde experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimentode
programas relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, emitidas por órgãos públicos,
instüuições de ensino, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas.

conselhos.
comissões
oi comitês
depolíticas
públicasl

.. ..

f)

Prêmios de relevâncias recebidos no País ou no exterior pela Organização da Sociedade Civill e,

g)

Certificações para contratar com Administração Pública.

V. Cópia da ata de eleição e posse da diretoria em exercício, registrada no Oficial de Registro de Título
Documentos de Pessoas Jurídicas ou em via de registrol

®
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Dirigentes da Entidades

VII. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais Estaduais, Municipal e à Dívida Atava que
abranja as contribuições previdenciárlasl

VIII. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

C

IX. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT

X. Declaração subscrita pelo representante legal, sob as penas da lei. de que:

a)

A Organizaçãoda Sociedade Civil possui instalações e outras condições materiais para o

desenvolvimento das atividades da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas conforme anexo lll Declaração sobre Instalações e Condições Materiaisl

b)

A Organização da Sociedade Civil e seus dirigentes não incidem em quaisquer das vedações

previstas pela legislaçãoe nem no presente Edital, as quais deverão estar descritas no anexo Vll Declaração da não Ocorrência de Impedimentosl

C
Vlll - Declaração Relativa ao Trabalho de Empregado Menorl e.

d)
A Organizaçãoda SociedadeCivil está ciente sobre a impossibilidadede celebrar parceriacom a
Administração Municipal caso possua inscrição no CADIN Municipal, conforme anexo ll - Declaração de
Ciência e Concordância.

XI. Indicação do endereço eletrõnico para fins de recebimento das intimações e comunicações referentes
Chamamento Público e à eventual parcerias
XII. Cadastro Informativo Municipal - CADINI e

Úê:w''
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XIII. Outros documentos, de acordo com o especificado na legislação e neste Edital inclusive diligências junto
ao Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas - CEIS, e o Cadastro de Entidades Privadas Sem
Fins Lucrativos Impedidas - CEPIM, para verificar se há informação sobre ocorrência impeditiva à referida

celebração.
l0.2.1 . Serão aceitas, para todos os efeitos, as certidões positivas com efeitos de negativa

l0.2.2. Os documentosfornecidos na fase de apresentaçãoda proposta, para fins de comprovaçãode critério
de pontuação, conforme item 9.5. deste Edital, não precisarão ser reapresentado pela Organização da
Sociedade Civil classificadas

C

l0.2.3. Se for constada ausência ou irregularidade nos documentos apresentados ou quando as certidões de

regularidade, estiverem com prazo de vigência expirado e novas certidões não estiverem disponíveis
eletronicamente, a Organização da Sociedade Civil melhor classificada será notificada, por correio eletrõnico,
para, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, regularizar a documentação, sob pena de desclassificaçãol
l0.2.4. Se a Organização da Sociedade Civil selecionada não regularizar a documentação no prazo de que

trata o item anterior, convocar-se-á por meio eletrõnico a entidade classificada em segundo lugar para
apresentação da documentação, se for o caso, no prazo de 15 jquinze) dias corridos a contar da convocaçãol
l0.2.5. O procedimento descrito no item l0.2.4. será seguido sucessivamente em ordem de classificação até
que se esgote a lista de Organizações da Sociedade Civis classificadasl

l0.2.6. A celebração do Termo de Colaboração dependerá da adoção de providências impostas pela
legislação regente, incluindo a aprovação do Plano de Trabalho, a emissão de pareceres técnico e jurídico, a

C

designação do gestor da parceria e da Comissão de Monitoramento e Avaliação e de prévia dotação
orçamentária para e efetiva execução da parcerias
l0.2.7. O Plano de Trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante
termo aditivo ou por apostila ao Plano de Trabalho original. A aprovação do Plano de Trabalho não gerará
direito à celebração da parcerias
Termo de Colaboração a Organização
l0.2.8. No período entre a apresentação a seleção e a assinatura do
da Sociedade Civil fica obrigada a informar qualquer evento superveniente que possam prejudicar a regula
celebração da parceria, sobretudo quanto ao cumprimento dos requisitose exigênciaslegais inclusive,/o
tocante as alterações em seus atos societários e no quadro de dirigentes, quando houvera

Úê:w''
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l0.2.9. Constatada a regularidade da documentação apresentada pela Organização da Sociedade Civil
melhor classificada, a Comissão de Seleção declarara a entidade selecionada para assinatura do Termo de
Colaboraçãol
l0.2.10. O Termo de Colaboração somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação do respectivo extrato
por afixação na sede da Prefeitura e em seu sítio eletrõnico.
11. DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
ll.l.

Os recursos destinados à execução da parceria de que trata este Edital, são provenientes do orçamento

do Município de Quixelõ/CEt

(

11.2. Para os exercícios subsequentes ao da seleção da parceria, o Município indicará a previsão dos créditos
necessários para garantir a sua execução nos orçamentos dos exercícios seguintesl

11.3. A indicação dos créditos orçamentários e empenhos necessários à cobertura de cada parcela de
despesa, a ser transferida pela administração municipal nos exercícios subsequentes, serão realizados
mediante registro contábil e deverá ser formalizada por meio de certidão de apostilamento do Termo de
Colaboração, no exercício em que a despesa estiver consignadas
11.4. O valor de referência pra a realização do objeto do Termo de Colaboração para o exercício de 2021 se
encontra previsto no subitem 5.2 deste Edital. O exato valor a ser repassado, será definido no referido Termo
de Colaboração, observada a proposta apresentada pela Organização da Sociedade Civil selecionada.

C

11.5. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas de acordo com o
cronogramade desembolso.exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamentodas
impropriedades:

11 .5.1. Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida

11.5.2. Quando constatadodesvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplementoda
Organização da Sociedade Civil em relação às obrigações estabelecidas no Termo de Colaboraçãol e,

suficiente, as medidas

11.5.3. Quando a Organização da Sociedade Civil deixar de adotar sem justificativa
saneadoras apontadas pela administração municipal ou pelos seus órgãos de controle

interno ou externo

11.6. Das parcelas de desembolso pela Prefeitura

Ú
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11.6.1. A liberação de recursos financeiros deverá obedecer ao cronograma de desembolso previsto no Plano
de Trabalho e guardar consonância com as fases ou etapas da execução do objeto da parceriase
11.6.2. A liberação dos recursos previstos ocorrerá em parcelas mensais durante o período de vigência do
termo firmado e guardarão consonância com as metas, fases e etapas de execução do objeto;

11.7. Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação de seu objeto, sendo admitidos
custos diretos e indiretos previstos e aprovados no Plano de Trabalho:
1 1.7.1. Poderão ser pagos com recursos da Parceria, dentre outras despesas, as previstas do artigo 46 da Lei
13.019/2014, assim compreendidas:

C

a)

Remuneração da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho, inclusive de pessoal

próprio da Organização da Sociedade Civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com

pagamento de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias,
décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos soclaisl
b)

Diárias. referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do

objetodaparceriaassimoexila;
c)

.

.

. ,

......

Custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao valor

total da parceria (aluguel, telefone, assessoria jurídica, contador, água, energia, dentre outros)l e
d)

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e sewlços

de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais.
11.8. É vedado remunerar, a qualquer título, com recursos vinculados à parceria, servidor ou empregado
público, inclusive àquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da

C

administraçãopública municipal, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade. até o segundo grau, ressalvadasas hipóteses previstas em lei específica ou na Lei de Diretrizes
Orçamentárias Municipall

11.9. Os pagamentosdeverão ser realizados mediante transferência eletrõnica sujeita à identificação do
beneficiário final.

na contabancáriaespecífica
da

11.9.1. Os planos de trabalho poderão prever a possibilidadede saque
em caráter excepcional e devidamente
parceria para pagamentosem espécie. nas hipóteses em que,
demonstrado, houver a impossibilidade de pagamento mediante

transferência eletrõnical e

11.9.2. Os planos de trabalho poderão prever a possibilidade de pagamentos em cheques. nas hipót(?des
que, em caráter excepcional e devidamente demonstrado, houver a mpossibilidadede pagamentcyheglnte
transferência eletrõnica.

@
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11.10. Eventuais saldos financeiros remanescentesdos recursos públicos transferidos, inclusive os
provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, poderão ser aplicados integralmente
no objeto de sua finalidade nas condições previstas em lei e em Plano de Trabalho.

11.11. Eventuais saldos financeiros remanescentesdos recursos públicos transferidos, inclusive os
provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, que não forem utilizados, serão
devolvidas à administração municipal no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias. por ocasião da sua
conclusão. denúncia, rescisão ou extinção da parceria, sob pena de imediata instauração de tomada de
contas especial do responsável, a ser providenciada pela autoridade competente da administração pública.

(

11.12. Excepcionalmente, em caso de atraso no repasse por conta da abertura do exercício orçamentário, a
entidade poderá requerer previamente o provisionamento antecipado para pagamento de despesas inadiáveis
que propiciem a manutenção do serviço público ofertado, estritamente até que ocorra a normalização dos
repasses

11.13. Durante a vigência do Termo de Colaboração, não será permitido o remanejamentode recursos
constantes do Plano de Trabalho.

11.14. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente específica em
instituição financeira pública isenta de tarifas bancárias, nos moldes do Art. 51 da Lei Federal n' 13.019/2014.

11.15. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às
mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.
,-

11.16. A Organização da Sociedade Civil parceira será única e integralmente responsável pelas obrigações

C

sociais e trabalhistas e pelo pagamento dos encargos relacionados direta ou indiretamente a seus
empregados.

12. DOS RECURSOS PARA FASE DE IMPLANTAÇÃO
12.1. Deverá ser previsto no Plano de Trabalho recursos para a fase de implantação que será disponibilizado
para pagamento das despesas desta fase, cujo valor deverá se limitar ao de referência constante no subitem

3.1.9.desteEdital.
13. DA CONTRAPARTIDA

13.1. Não será exigida contrapartida da Organização da Sociedade Civil selecionada
W
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14. DA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

14.1. O Termo de Colaboração previsto no anexo IX - Minuta de Termo de Colaboração será firmado
mediante assinatura da Administração Municipal e do representantelegal da Organização da Sociedade
Civil, sendo considerado celebrado a partir da publicação do seu extrato.
14.2. A vigência do Termo de Colaboração será estabelecida no mesmo, respeitando o tempo previsto no
item 14.4 deste Edital.
14.3. Não será celebrada parceria com Organização da Sociedade Civil comprovadamente inscrita no CADIN
Municipal.

C

14.4. A vigência do presente Termo de Colaboração será de 02 (dois) anos, a contar da data estabelecida
no mesmo, podendo ser prorrogado por igual período, por interesse das partes-

14.4.1. A vigência da parceria firmada poderá ser alterada mediante apostilamento com a anuência da
Organização da Sociedade Civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada, no mínimo, 60
dias antes do término da vigência inicialmente previstose

14.4.2. Quando a administraçãomunicipal der causa ao atraso na liberação de recursos financeiros,
prorrogará de ofício a vigência do Termo de Colaboração limitada ao exato período do atraso verificado.

14.5. O Termo de Colaboraçãopoderá sofrer alterações, por acordo entre as partes, desde que não
transfigure o objeto inicial da parceria, devendo ser realizados os necessários ajustes ao Plano de Trabalho.

C

15. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

15.1. A prestação de contas dos repasses efetuados será feita em perfeita consonância com a Lei n'
13.019/2014 e demais legislação correlata.
15.2. A prestação de contas apresentada pela Organização da Sociedade Civil

deverá conter elementos que

objeto foi executado conforme

permitam ao Gestor da Parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu
comprovação do alcance das metas e
pactuado, com a adequada descrição das atividades realizadas e a
dos resultados esperados.
15.2.1. Mensalmente e até o dia lO (dez) de cada mês, a Organização da Sociedade Civil deverá

cópias dos documentos comprobatórios das despesas referentes ao mês anterior, que

prestações
de contasparciaise finall e

Ú
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15.2.2. A Organização da Sociedade Civil deverá apresentar prestações de contas parciais, semestralmente.

parafins de monitoramentodo cumprimentodas metas no Planode Trabalho apresentado.
0
{.,,.,~ i+a«.an+arinrd vara nr'nrrpr nn nrn7n dÊ 30 ítrirlta}
ta) ddiasúteisapós

n
conforme Item a
15.2.2.1.A prestaçãode contas

o fim de cada semestre.
nia
da data
a
S
de duração
da parceria contados
15.2.2.2. Considerar-se-á semestre cada período de seis meses

de publicaçãodo extrato do Termo de Colaboração.
15.2.3. A Organização da Sociedade Civil deverá apresentar na prestação de contas parcial, semestralmente
os seguintes documentos:

C

15.2.3.1 . Relatório Parcial de Execução do Objetot

15.2.3.2. Extratos bancários da conta específica vinculada à execução da parcerias

15.2.3.3. Relatório sintético de conciliação bancária da conta corrente/poupanças

15.2.3.4. Memória de cálculo de rateio de despesas, quando houvera
15.2.3.5. Folha de Pagamento dos recursos humanosl

15.2.3.6. Comprovante de recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas
15.2.3.7. Documentos comprobatórios dos pagamentos realizadosl e

C

15.2.3.8. Documentos comprobatórios de pagamentos dos beneficiários por horas práticas realizadas.
iainai mencionados no subitem 15.2.1.deverãocompor a prestaçãode contas
15.2.4. Os documentos originais
parcial semestralmentel
res nTa
ver
15.2.5. Se a semestralidade não coincidir com o final do exercício financeiro, deverá ser apresentada uma

prestação de contas parcial adicional para efeito de fechamento do exercícios
15.2.6. A Organização da Sociedade :ivil deverá apresentar prestação de contas final, no prazo de atépPO

jtrinta)dias úteiscontadosdo términoda vigência da parceria, por meio de Relatório Final de Execuç9í dy
Obieto. nos termos do contido na Lel n
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15.2.7. Quando da análise do Relatório Final de Execução do Objeto for constatado que houve
descumprimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho ou evidência de irregularidades,
a Organização da Sociedade Civil após notificação do Gestor da Parceria deverá apresentar novo Relatório
Final de Execução Financeira, nos termos da Lei n' 13.019/20141
15.2.8. Serão glosados os valores relacionados a realização de despesas irregularesl e
item
r
15.2.9. A Administração Municipal terá o prazo de até 150 acentoe cinquenta) dias úteis para manifestar-se

conclusivamente sobre a prestação de contas final.

C

15.3. Competirá à Comissão de Monitoramento e Avaliação a ser designada posteriorme

ntedecidirsobrea

aprovação ou não, da prestação de contas final, manifestando-se conclusivamente, pela:
15.3.1. Aprovação das contas, quando constatado o cumprimento do objeto das metas da parcerias
15.3.2. Aprovação das contas com ressalvas, apesar de constatado o cumprimento do objeto das metas da

parceria,estiver evidenciada impropriedadeou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte

nenhumdanoao eráriol
15.3.3. Rejeição das contas, com a imediata determinação das providências administrativas e judiciais
cabíveis para devolução dos valores aos cofres públicos, inclusive a determinação de imediata instauração
de tomada de contas especial, quando:

15.3.3.1. Houver omissão no dever de prestar contasl

(

.n.

15.3.3.2. Houver descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de tra
15.3.3.3. Ocorrer algum dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconõmicol
15.3.3.4. Houver desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicosl
15.3.3.5. Não for executado o objeto da parceria; e
ver
S
das previstas
naparceria
15.3.3.6. Os recursos forem aplicados em finalidades diversas

15.4. Serão consideradas falhas formais:
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15.4.1. A extrapolação, sem prévia autorização, dos valores aprovados para cada elemento de despesa no
plano de trabalho, respeitado o valor global da parceriase
15.4.2. A inadequação ou a imperfeição a respeito de exigência, forma ou procedimento a ser adotado desde
que o objetivo ou resultado final pretendido pela execução da parceria seja alcançado.
15.5. Da decisão que rejeitar as contas prestadas caberá um único recurso a Administração Municipal que
deverá ser interposto no prazo de lO (dez) dias úteis.

15.6. Exaurida a fase recursal de prestação de contas, se mantida a decisão, a Organização da Sociedade

Civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações

(

compensatóriasde interesse.público, mediante a apresentação de novo Plano de Trabalho, conforme o
objeto descrito no Termo de Colaboração e a área de atuação da organização cuja mensuração económica

será feita a partir do Plano de Trabalho Original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o
caso de restituição integral dos recursos.
15.7. A aprovação das contas com ressalvas, deverá ser registrada em plataforma eletrõnica as causas das

ressalvas.
15.8. A rejeição da prestação de contas, quando definitiva, deverá ser registrada em plataforma eletrõnica e
implicará na devolução dos recursos financeiros relacionados com as irregularidades ou inexecuções do
objeto apurada ou com a prestação de contas não apresentada ou em ressarcimento ao erário por meio de

ações compensatóriasde interesse público, mediante apresentação de novo Plano de Trabalho, de que
observadosos requisitosdo Art. 72, $ 2', da Lei Federal n' 13.019/2014,alterada pela Lei Federal n'

13.204/2015
.

(

.n.

15.8.1. Os eventuais valores apurados para ressarcimento ao erário serão acrescidos de correção monetária
e juros, na forma da legislação vigente e inscrita no CADIN Municipal.
16. DAS SANÇÕES

16.1. A execuçãoda parceriaem desacordocom o Plano de Trabalho,Termo de Colaboraçãoe com as
normas legais e regulamentares,poderá acarretar à Organização da Sociedade Civil, garantida a defesa
prévia e o contraditório, a aplicação das seguintes sanções:
16.1.1. Advertência

Úê:'=!'''
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16.1.2. Suspensão temporária de participar em Chamamento Público e impedimento de celebrar parceria ou
contrato com órgãos e entidades do Município de Quixelõ/CE, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
16.1.3. Declaração de inidoneidade para participar de Chamamento Público ou celebrar parceria ou contrato
com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que

será concedidasempre que a Organizaçãoda SociedadeCivil ressarcira AdministraçãoPública pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anteriorl
16.2. O prazo para apresentação de defesa consiste em 05 (cinco) dias úteis para as notificações baseadas

(

no item 16.1.1.,e lO (dez) dias úteis para as baseadasnos itens 16.1.2. e 16.1.3.,contados a partir da
notificação, por meio de correio eletrõnico à Organização da Sociedade Civil. ou da publicação na sede da
Prefeitura e no seu sítio eletrõnicol

16.3. Compete ao Gestor da Parceria decidir pela aplicação de penalidade no caso de advertência

16.4. Compete ao Prefeito decidir pela aplicação de penalidade nos casos de suspensão do direito de
participar de chamamento público e de declaração de inidoneidadel

16.5. A Organização da Sociedade Civil terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para interpor:
16.5.1. Recurso dirigido ao Gestor da parceria quando a penalidade for advertênciase
16.5.2. Pedido de Reconsideração ao Prefeito quando tratar-se de penalidades de suspensão temporária e

C

declaração de inidoneidade.

16.6. As notificações e intimações serão encaminhadas à Organização da Sociedade Civil preferencialmente
via correspondência eletrõnica, sem prejuízo de outras formas de comunicação, assegurando-se a ciência do
interessado para fins de exercício do direito de contraditório e ampla defesa.
16.7. A imposição das sanções previstas será proporcional à gravidade do fato que a motivar, consideradas
as circunstâncias objetivas de cada caso.
17. DA LEGISLAÇÃO BÁSICA

Ú
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17.1. O presente processo de Chamamento Público reger-se-á pelas regras deste Edital e pelas seguintes

legislações,afetas à matéria:Lei Federaln' 13.019,de 31 de julho 20141Lei Federaln' 13.204,de 14 de
dezembro de 20151e Decreto n' 8.726, de 27 de abril de 201 6.

18.DAS DISPOSIÇÕES
FINAIS
18.1. As normas dísciplinadorasdeste Edital serão interpretadasem favor da ampliação da disputa,
respeitadaa igualdade de oportunidade entre as participantes e desde que não comprometamo interesse
público, a finalidade e a segurança da contrataçãol

(

18.2. Os prazos previstos neste edital serão contados conforme estabelecido em cada ato

18.3. As participantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração Municipal não será, em caso algum, responsável por esses custos, independentementeda
condução ou do resultado do Chamamento Públicos
18.4. A participação neste processo seletivo implicará aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital
e seus Anexos, bem como na observância dos regulamentos administrativos e demais normas aplicáveisl

18.5. As participantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos

apresentadosem qualquerfase do processos

18.6. A Administraçãose reservao direito de, a qualquertempo e a seu exclusivocritério, por despacho
motivado, adiar ou revogar a presente seleção, sem que isso represente motivo para que as Organizações

C

.pq..

da Sociedade Civis participantes pleiteiem qualquer tipo de indenizaçãol
18.7. As retificações do presente Edital, por iniciativa da Administração Pública ou provocada por eventuais
impugnações, serão publicadas na sede da Prefeitura e no seu sitio eletrõnicol

18.8. Caso as alterações interfiram na elaboração dos Planos de Trabalho e/ou Propostas Financeiras,
deverão importar na reabertura do prazo para entrega dos mesmosl
18.9. A Comissão de Seleção resolverá os casos omissos e as situações não previstas no presente
observadas as disposições legais e os princípios que regem a Administração Públicas

desteEditale d/ se
18.10. Os pedidos de esclarecimentos,decorrentes de dúvidas na interpretação
Anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 10 jdez) dias da data-limitepara envio.
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proposta, exclusivamente de forma eletrõnica. pelo email: cplquixelo@gmail.com. Os esclarecimentos serão
prestados pela Comissão de Seleção também por meio eletrõnícol
18.11. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no Edital. As

respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados nos autos do processo de
Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessados
18.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato supervenienteque impeça a realização da
sessão pública na data marcada, a sessão de seleção será transferida e sua divulgação se dará através do
sítio eletrõnico da Prefeituras

(

18.13. A parceira se obriga a manter, durante o prazo de execução do ajuste, todas as condições de
qualificação exigidas no Chamamento, inclusive no que concerne ao cumprimento de deveres trabalhistas
que possuirá

18.15. Fica eleito o Foro da Comarca de Quixelõ/CE para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do
presente Chamamento Público.

19. DOS ANEXOS
19.1. Constituem Anexos do Presente Edital, dele fazendo parte integrante
ANEXO 1- Referências para Colaboraçãol
ANEXO ll - Declaração de Ciência e Concordâncias
ANEXO 111
- Declaração sobre Instalações e Condições Materiaisl

(

.pl..

ANEXO IV - Declaração do Art. 27 do Decreto n' 8726 e Relação dos Dirigentes da Entidade
ANEXO V - Planilhas Referenciais de Composição dos Custos do Serviços
ANEXO VI - Minuta do Plano de Trabalhos
ANEXO Vll - Declaração da não Ocorrência de Impedimentosl
ANEXO Vlll - Declaração Relativa ao Trabalho de Empregado Menorl
ANEXO IX - Minuta de Termo de Colaboração.

Quixelõ/CE,20de abrilde 2021

Presidenta da Comissão
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