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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019    

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    
   

O Município de Rio Pardo de Minas, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, com esteio na 

Lei n.º 13.019/14 e suas alterações; com aplicação subsidiária do Decreto Municipal n.º 115, de 18/04/2018; 

torna público o presente EDITAL, visando a abertura do processo de apresentação de proposta e à 

seleção de Organizações da Sociedade Civil interessadas em celebrar Termo de Colaboração, para 

execução de ação “Horta Comunitária” vinculada a política municipal de Assistência Social e Agricultura, 

tendo em vista não só à geração e/ou complementação de renda familiar, mas também cultivo de produtos 

agrícolas para subsistência, promoção de alimentação adequada e saudável, além da utilização alternativa 

de alimentos para famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.    

O presente Edital será publicado no site www.riopardo.mg.gov.br a partir de 01/10/2019 até 01/11/2019,   

RESPEITADO O PRAZO DE PUBLICAÇÃO DE 30 DIAS, e, poderá ser encontrado diretamente na 

Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada a Rua Osório Batista, nº 74, Bairro Cidade Alta, Rio 

Pardo de Minas/MG ou na Secretaria de Agricultura, Rua Tiradentes, nº 115, Bairro Centro.   

1. PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO   

1.1. A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de propostas para a celebração de parceria com o 

Município de Rio Pardo de Minas, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, por 

meio da formalização de termo de colaboração, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que 

envolve a transferência de recursos financeiros à organização da sociedade civil (OSC), conforme condições 

estabelecidas neste Edital.   

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

Municipal n.º 115, de 18/04/2018, e pelos demais normativos aplicáveis, além das condições previstas neste Edital.     

1.3. Poderão receber recursos as entidades que estiverem com o cadastro atualizado na Prefeitura Municipal de Rio 

Pardo de Minas/MG, que estejam em dia com a documentação jurídica e fiscal e, se tiverem recebido recursos do 

Município, regulares com a prestação de contas.    

1.4. Conforme previsto no § 6º, do art. 27, da Lei 13.019/14: a homologação do resultado não gera direito para a 

organização civil à celebração da parceria. Os projetos aprovados tecnicamente serão encaminhados para deliberação 

da Secretária Municipal de Assistência Social   

1.5. Poderão ser selecionadas mais de uma proposta, observada a ordem de classificação e a disponibilidade 

orçamentária para a celebração dos termos de colaboração.   

1.6. A presente parceria terá prazo de vigência de 06 (seis) meses a contar da data de sua assinatura, incluídas 

eventuais prorrogações, nos termos do art. 48 do Decreto Municipal 115/2018.   

   

http://www.riopardo.mg.gov.br/
http://www.riopardo.mg.gov.br/
http://www.riopardo.mg.gov.br/
http://www.riopardo.mg.gov.br/
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2. DA PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO   

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 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; ou   

c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social  

distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos.    

   

2.2. Ficará impedida de participar a OSC que:   

a) não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território nacional   

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

b) esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada (art. 39, caput, inciso II, da Lei nº   

13.019, de 2014);   

c) tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade 

da administração pública Municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges. 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,);   

d) tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos, exceto se for sanada a 

irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou 

revista a decisão pela rejeição, ou, ainda, a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com 

efeito suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, da Lei nº 13.019, de 2014);   

e) tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a administração, com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
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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);   

   

3. OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO   

3.1. O termo de colaboração terá por objeto a concessão de apoio financeiro da administração pública municipal 

para a execução de atividades: compreendidas por conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e 

permanente, das quais resulta um produto e/ou serviço, nos seguintes termos:   

   

Projeto – Será a disponibilização de recursos financeiros para  execução de Plano de Trabalho voltado para 

execução de horta comunitária e promoção de alimentação adequada e saudável, além da utilização alternativa de 

alimentos para famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, a serem executadas na sede do município e 

comunidades da zona rural, com o apoio e acompanhamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Secretaria Municipal de Agricultura. O projeto a ser apresentado deverá considerar o prazo de duração de 04  

(quatro) meses;   

   

 Previsão de Receita Limite: 10 mil reais para cada projeto, a ser beneficiado até 02 Projetos.  

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social  

SubUnidade Orçamentária: Bolsa Família e CadÚnico  

 Ficha: 1051 - Fonte: 129    

3.2. Serão parâmetros estabelecidos para elaboração dos projetos/propostas, com base no art. 20 da Lei 

13.019/14 c/c art. 21 do Decreto Municipal 115/2018:    

 objetivos específicos da parceria e a forma de execução;    

 público alvo,    

 resultados a serem alcançados;   

 forma de avaliação de alcance dos resultados,    

 descrição de metas quantitativas e qualitativas a serem atingidas;    

 indicadores a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas e meios para verificação:   

   

4. JUSTIFICATIVA   

4.1. O Município de Rio Pardo de Minas, através da Secretaria Municipal de Assistência Social tem como pressuposto 

o desenvolvimento e a promoção das políticas públicas destinadas à execução de hortas comunitárias, promoção 

de alimentação adequada e saudável, além da utilização alternativa de alimentos para famílias beneficiárias do 

Programa Bolsa Família, tendo em vista o cultivo de produtos agrícolas de subsistência e a garantia de 

alimentação saudável, nesse sentido, mister ser faz colaboração mútua com as organizações da sociedade civil.     

  

5. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO, DOS PRAZOS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO   

5.1. Em atendimento ao inciso X, do art. 2º da Lei 13.019/14, cumulado com art. 31 do Decreto Municipal 115/2018, 

encontra-se constituída pela Portaria nº 221/2019, a Comissão de Seleção, tendo sido assegurada a participação 
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de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da 

administração pública, será o órgão colegiado destinado processar e julgar o presente chamamento público.   

5.2. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento técnico de especialista 
que não seja membro desse colegiado.   

5.3. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a autenticidade das 
informações e documentos apresentados pelas entidades concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões. 
Em qualquer situação, devem ser observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência.   

   

6. DA FASE DE SELEÇÃO      

6.1. A fase de seleção observará as etapas constantes na TABELA 1:   

  
TABELA 1   

Período   Atividade   

 01/10/2019  Publicação do Chamamento Público   

 01/11/2019 a 08/11/2019  Recebimento dos Projetos/Propostas e da Declaração de 

atendimento aos requisitos do art. 33 e art. 34 da Lei 13.019/14   

 Até 15/11 Análise dos documentos e das Propostas    

 18/11/2019  
Publicação do RESULTADO PRELIMINAR pela Comissão de  
Seleção no site da prefeitura.   

 21/11/2019  Abrir de prazo para apresentar de recurso pelos interessados, no 

prazo mínimo de 02 dias úteis, e igual período para apresentar 

contrarrazões.    

 22/11/2019  Análise dos Recursos pela Comissão de Seleção    

 25/11/2019  
Publicação do RESULTADO FINAL do julgamento das propostas 

e emissão do TERMO DE HOMOLOGOÇÃO   
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6.2. ETAPA 1: PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO.   

6.2.1. O presente Edital será publicado no sítio eletrônico oficial do Município de Rio Pardo de Minas no site  

www.riopardo.mg.gov.br a partir de 09/09/2019 até 10/09/2019, RESPEITADO O PRAZO MÍNIMO DE PUBLICAÇÃO 

DE 30 DIAS, e poderá ser encontrado diretamente na Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal 

de Agricultura.    

6.3. ETAPA 2: APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS/PLANO DE TRABALHO PELAS OSCS   

6.3.1. Os propostas/plano de trabalho e as declarações exigidas por este edital serão apresentados pelas OSCs e 

deverão ser protocolados em envelope lacrado, na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

localizada  no endereço situado a  rua Osório Batista, nº 74, Bairro Cidade alta,, impreterivelmente, até as 17:00 

horas do dia 08 de novembro de 2019, momento em que será emitido o Protocolo de Recebimento conforme 

Anexo VI do edital.   

6.3.2. Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida, assim como não serão 

aceitos adendos ou esclarecimentos.   

6.3.3. Cada OSC poderá apresentar apenas uma proposta e deverá ter todas as folhas rubricadas e numeradas 

sequencialmente e, ao final, ser assinada pelo representante legal da OSC proponente, além disso deverá constar 

expressamente na parte externa do envelope as seguintes informações:    
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À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

COMISSÃO DE SELEÇÃO DO EDITAL Nº 001/2019   

   

   

TIPO DE AÇÃO PROPOSTA -    

     

   

Denominação da Instituição:   

   

CNPJ:   

   

Nome do Presidente:                                                  CPF:                       RG:   

   

Dados da Conta Bancária:   

   

   

Endereço da Instituição:   

   

   

Tel da Instituição:   

   

E-mail da Instituição ou do representante legal:   

   

6.3.3. PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS/PLANO DE TRABALHO deverá ser observado, 

principalmente, os parâmetros estabelecidos no item 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, 

a metodologia detalhada de execução;   

c) a previsão de receitas e de despesas a serem realizadas para a execução das atividades ou dos projetos abrangidos 

pela parceria, ou seja, a planilha de gastos ou plano de aplicação dos recursos;    

d) os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e e) o valor global:    

6.3.5. Para fins de auxilio e orientação quanto a elaboração da proposta as OSCs poderão observar o Anexo I – Termo 

de Referência - Diretrizes para Elaboração da Proposta/Plano de Trabalho, bem como todas as regras necessárias 

à execução das ações.   

6.3.6. Juntamente com a proposta/plano de trabalho deverá ser entregue no mesmo envelope a Declaração de 

Atendimento aos Requisitos do art. 33 e art. 34 da Lei 13.019/14, Anexo II deste edital.   
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6.4.  ETAPA 3: FASE COMPETITIVA DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO   

6.4.1. Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção analisará as propostas 

apresentadas pelas OSCs concorrentes. A análise e julgamento de cada proposta serão realizados pela Comissão de 

Seleção, que terá total independência técnica para exercer seu julgamento.   

6.4.2. A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na Tabela 1 para conclusão do julgamento das propostas 

e divulgação do resultado preliminar do processo de seleção, podendo tal prazo ser prorrogado, de forma devidamente 

justificada, em casos de interesse público.   

6.4.3. As propostas deverão conter informações que atendem aos critérios de julgamento estabelecidos na Tabela 

2 abaixo, a avaliação será individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de julgamento a seguir:     

 

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 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).   

   4,0   

(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 (4,0)   

- Grau satisfatório de adequação (2,0)   

- O não atendimento ou o atendimento  

insatisfatório do requisito de adequação (0,0).   4,0   

(C) Descrição da realidade 

objeto da parceria e do nexo 

entre essa realidade e a 

atividade ou projeto proposto   

- Grau pleno da descrição (4,0)   

- Grau satisfatório da descrição (2,0)   

- O não atendimento ou o atendimento 

insatisfatório (0,0).   4,0   

D) Quantidade de famílias a 

serem beneficiadas com a 

proposta.   
- Acima de 50 pessoas (4,0)   

- Acima de 30 pessoas (3,0)   

- Acima de 10 pessoas (1,0).   4,0   

Pontuação Máxima Global   16,0   
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6.4.4. A classificação para cada quesito de avaliação de que trata a Metodologia de Pontuação da Tabela 2 deste 

Edital, deverá ser feita segundo os seguintes conceitos:   

a) Grau de Pleno Atendimento: texto com informações completas sobre o tema, tecnicamente compatíveis e 

atendendo as prescrições do Edital e seus anexos: correção e precisão na abordagem do tema; grau (profundidade) 

de abordagem e domínios dos temas; coerência e integração da proposta de plano de trabalho com estrutura 

especificada pelo item 3 deste edital; clareza e objetividade da exposição – Pontuação 4,0.   

b) Grau Satisfatório de Atendimento: texto com informações mínimas para compreensão do tema; com pouco 

domínio do tema; pouca coerência e integração da proposta de plano de trabalho, sem objetividade ou clareza – 

Pontuação 2,0.    

c) Não Atendimento ou Atendimento Insatisfatório ou Errôneo: texto com informações incompletas não 

possibilitando a compreensão do tema ou apresentando informações antagônicas e erros graves na abordagem do 

tema ou não abordando o tema indicado; as informações não correspondem aos parâmetros estabelecidos no item 3 

deste edital.   

6.4.5. Serão eliminadas aquelas propostas:   

a)  que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B) ou (C) 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; b)  que estejam em 

desacordo com o Edital;    

6.4.6. A falsidade de informações nas propostas, deverá acarretar a eliminação da proposta, podendo ensejar, ainda, 

a aplicação de sanção administrativa contra a instituição proponente e comunicação do fato às autoridades 

competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime.   

   

6.5.  ETAPA 4: DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR   

6.5.1. A Comissão de Seleção após apreciação das propostas emitirá a ATA DE JULGAMENTO CONSTANDO O 

RESULTADO PRELIMINAR acerca do julgamento de cada proposta, devidamente justificado, observados os critérios 

de julgamento, constando ao final a pontuação da instituição proponente.     

6.5.2.  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 (C). Caso essas regras não solucionem o empate, 

será considerada vencedora a entidade com mais tempo de constituição e, em último caso, a questão será decidida 

por sorteio.   

6.5.3. As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de acordo com a pontuação total 

obtida com base na Tabela 2, momento em que será publicado o Resultado Preliminar do chamamento público, no 

sitio oficial da Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas (www.riopardo.mg.gov.br), iniciando o prazo para 

interposição de recursos, conforme estabelecido na TABELA 1.   

http://www.riopardo.mg.gov.br/
http://www.riopardo.mg.gov.br/
http://www.riopardo.mg.gov.br/
http://www.riopardo.mg.gov.br/
http://www.riopardo.mg.gov.br/
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6.5.4. Caso não haja interposição de recurso no prazo estabelecido será publicado diretamente o RESULTADO 

DEFINITIVO, nos termos do item 6.8.1 deste edital.   

6.6.  ETAPA 5: INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR    

6.6.1. As OSC’s que quiserem poderão propor recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da publicação do 

referido Resultado Preliminar, sendo as demais OSC’s ficam, automaticamente, intimadas para apresentar, caso 

queiram, contrarrazões no prazo de 02 (cinco) dias úteis, contados da intimação do termino do prazo para interposição 

de recurso.    

6.6.2. Não será conhecido recurso interposto fora do prazo.   

6.6.3. Os recursos deverão ser protocolados em envelope lacrado na Secretaria Municipal de Assistência Social 

localizada no endereço situado a  Rua Osório Batista, nº 74, Bairro Cidade Alta, constando expressamente na parte 

externa do envelope as seguintes informações:   

RECURSO À COMISSÃO DE SELEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  SOCIAL  

- EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019   

   

TIPO DE AÇÃO PROPOSTA -    

Denominação da Instituição:   

   

CNPJ:   

   

Endereço da Instituição:   

   

Data de interposição do recurso: __________________________(a ser preenchido por Membro da 

Comissão de Seleção)   

   

6.6.4. É assegurado à OSC Proponente obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis à defesa de seus 

interesses, arcando somente com os devidos custos das cópias, devendo ser solicitado junto à Comissão de Seleção 

tal pedido.   

   

   

6.7.  ETAPA 6: ANÁLISE DOS RECURSOS PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO.   

6.7.1. Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará em até 02 (dois) dias úteis, Caso a Comissão defira o 

pedido de uma instituição solicitante, será realizada nova avaliação da proposta da instituição recorrente.   

6.7.2. Da decisão final da Comissão de Seleção não caberá, na esfera administrativa, outro recurso. Caso a entidade 

discorde do julgamento proferido pela Comissão de Seleção poderá apresentar Pedido de Reconsideração a ser 

encaminhado a autoridade superior, em até 02 (dois) dias úteis, contados da divulgação da decisão final.   
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6.7.3.  Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 2 (dois) dias corridos, 

ou encaminhar o recurso ao Secretário Municipal de Assistência Social, com as informações necessárias à decisão 

final.   

6.7.4. A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

corridos, contado do recebimento do recurso. Não caberá novo recurso contra esta decisão.    

6.7.5. As decisões sobre os recursos interpostos deverão ser devidamente publicadas no sítio oficial da Prefeitura 

Municipal de Rio Pardo de Minas ((http://www.riopardo.mg.gov.br ).   

   

6.8.  ETAPA 7: HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO DA FASE                 DE SELEÇÃO, 

COM DIVULGAÇÃO DAS DECISÕES RECURSAIS PROFERIDAS (SE HOUVER).   

6.8.1. Após o julgamento das propostas e dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de recurso, o 

Secretário Municipal de Assistência Social deverá homologar e divulgar, no seu sítio eletrônico oficial o RESULTADO 

DEFINITIVO do processo de seleção.   

6.8.2. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, §6º, da Lei nº 13.019, de 2014).   

6.8.3. Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única entidade com proposta classificada (não 

eliminada), e desde que atendidas as exigências deste Edital, a administração pública poderá dar prosseguimento ao 

processo de seleção e convocá-la para iniciar o processo de celebração.   

     
7. DA FASE DE CELEBRAÇÃO   

7.1. A fase de celebração observará as etapas constantes na TABELA 3:   

 TABELA 3   

Período   Atividade   

 26/11/2019 

Convocação da OSC selecionada para apresentação da 

documentação de habilitação - os documentos institucionais da 

OSC (Doc. jurídica) e de regularidade fiscal, além documentação 

que comprova habilitação técnica, no prazo de até 03 dias úteis. 

(art. 41 do Decreto Municipal 115/2018 c/c arts. 33 e 34 da Lei 

13.019/14)   

 Até 03/12 

Analisar a documentação de habilitação pela Comissão de 

Seleção e, excepcionalmente, concessão de prazo de até 05 dias 

úteis à OSC para regularização dos documentos   

 06/12 
Publicar a ATA DE JULGAMENTO dos documentos de habilitação 

lista com nome e CNPJ das OSC.  (Art. 39 do Decreto 115/2018)   

http://www.riopardo.mg.gov.br/
http://www.riopardo.mg.gov.br/
http://www.riopardo.mg.gov.br/
http://www.riopardo.mg.gov.br/
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 11/12 

Abrir prazo para apresentar de recurso pelos interessados, no 

prazo mínimo de 05 dias úteis, e igual período para apresentar 

contrarrazões. (art. 40 do Decreto Municipal 115/2018)   

 13/12 

Publicar  da  ata  com  o  RESULTADO  DEFINITIVO   DA 

HABILIATAÇÃO do chamamento público (Ata de Julgamento   

Definitiva) no site e no jornal de grande circulação   

 16/12 
Publicação e Divulgação da Comissão de Monitoramento e 

Avaliação   

  18/12 Convocar a OSC para formalização do Termo de Colaboração   

   

7.2. ETAPA 1: CONVOCAÇÃO DA OSC SELECIONADA PARA COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS 

REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DA PARCERIA E DE QUE NÃO INCORRE NOS IMPEDIMENTOS 

(VEDAÇÕES) LEGAIS   

7.2.1. A OSC selecionada, no prazo mencionado acima terá 03 (três) dias úteis, apresentação da documentação 

de habilitação1 - os documentos institucionais da OSC (Doc. jurídica) e de regularidade fiscal, além documentação que 

comprova habilitação técnica e deverá comprovar a não ocorrência de hipóteses que incorram nas vedações de que 

trata o art. 39 da referida Lei, que serão verificados por meio 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, um três com cadastro ativo;   

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

semelhante, 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;   

d) currículos profissionais de integrantes da OSC, sejam dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, 

empregados, entre outros;   

                                                
1 A habilitação da OSC se dará mediante o cumprimento dos requisitos previstos no inciso I do caput do art. 2º, nos incisos I, III V 

do caput do art. 33 e nos incisos II a VII do caput do art. 34 da Lei nº 13.019, de 2014, c/c art. 41 do Decreto Municipal 115/2018.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art2i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art2i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art33i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art33i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art33i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art33i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art33i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art33i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art34ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art34ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art34ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art34ii
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e) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de atividades ou projetos 

relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, emitidas por órgãos públicos, instituições de 

ensino, redes, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, 

comissões ou comitês de políticas públicas; ou   

f) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela OSC;   

IV -  Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;    

V -  Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Estadual;    

VI -  Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Municipais;    

VII -  Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS;   

VIII -  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;   

VII -  relação nominal atualizada dos dirigentes da OSC, conforme o estatuto, com endereço, telefone, endereço de 

correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas  

Físicas - CPF de cada um deles,    

X -  cópia de documento que comprove que a OSC funciona no endereço por ela declarado, como conta de consumo 

ou contrato de locação;   

IX -  declaração do representante legal da OSC com informação de que a organização e seus dirigentes não 

incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014, as quais deverão estar descritas 

no documento, conforme modelo no Anexo III – Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos;   

X -  declaração do representante legal da OSC sobre a existência de instalações e outras condições materiais da 

organização ou sobre a previsão de contratar ou adquirir com recursos da parceria, conforme Anexo IV – Declaração 

sobre Instalações e Condições Materiais;    

XII-  declaração de contrapartida em bens e serviços, quando couber, conforme Anexo V – Declaração de 

Contrapartida, de caráter opcional.   

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

nos incisos IV ao VIII logo acima.   

7.2.3. As OSCs ficarão dispensadas de reapresentar as certidões previstas nos incisos IV ao VIII logo acima que 

estiverem vencidas no momento da análise, desde que estejam disponíveis eletronicamente e sejam devidamente 

emitidas e juntadas a documentação.    

   

7.3.  ETAPA 2: VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DA PARCERIA E DE 

QUE NÃO INCORRE NOS IMPEDIMENTOS (VEDAÇÕES) LEGAIS.   

7.3.1. Esta etapa consiste no exame formal da documentação de habilitação, dos requisitos para a celebração da 

parceria e de que não incorre nos impedimentos legais em cumprimento as exigências descritas na Etapa anterior, a 

ser realizado pela Comissão de Seleção, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art39
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7.3.2. 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.   

7.3.3. 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, A Comissão de Seleção 

proceder-se-á à verificação dos documentos dos documentos de habilitação. Esse procedimento poderá ser repetido, 

sucessivamente, obedecida a ordem de classificação.   

7.3.4. A Comissão de Seleção após apreciação dos documentos de habilitação emitirá ATA DE JULGAMENTO DA 

HABILITAÇÃO, observados as exigências deste edital.   

7.3.5. O RESULTADO DEFINITIVO DA HABILITAÇÃO se publicado no sitio oficial da Prefeitura Municipal de Rio 

Pardo de Minas (http://www.riopardo.mg.gov.br) e jornal de circulação local, no qual constará a lista com nome e CNPJ 

das OSC, iniciando o prazo para interposição de recursos e os trâmites para análise, conforme estabelecido na 

TABELA 3.   

7..3.6. Conforme previsto no § 6º, do art. 27, da Lei 13.019/14: a homologação do resultado não gera direito para a 

organização civil à celebração da parceria. Os projetos aprovados tecnicamente serão encaminhados para deliberação 

do Secretário Municipal de Assistência Social.   

   

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 na Proposta/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, para fins de celebração do Termo de Colaboração.   

8.4.3. A celebração e a formalização do Termo de Colaboração dependerão das seguintes providências pela 

Administração Pública Municipal:     

a) aprovação da Proposta de Plano de Trabalho;    

b) a viabilidade de sua execução;   

c) a verificação do cronograma de desembolso;   

d) a designação do gestor da parceria e de seu suplente, que deverão ter conhecimento técnico adequado do 

objeto da parceria;   

e) a   designação  da   comissão   de   monitoramento   e   avaliação   da  

 parceria.   

8.4.4. Será anexada ao processo que originou o Chamamento Público, cópia de todos os Termos de Colaboração que 

vierem a ser assinados em decorrência deste Edital, e suas eventuais alterações.   

http://www.riopardo.mg.gov.br/
http://www.riopardo.mg.gov.br/
http://www.riopardo.mg.gov.br/
http://www.riopardo.mg.gov.br/
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8.4.5. O extrato do Termo de Colaboração deverá ser publicado no sitio oficial da Prefeitura Municipal de Rio Pardo 

(http://www.riopardo.mg.gov.br) e jornal de circulação local no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar de sua 

assinatura.   

8.4.6. Os efeitos desta parceria iniciam ou retroagem à data de vigência estabelecida no Termo de Colaboração.   

   

9. DISPOSIÇÕES FINAIS   

9.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Rio Pardo de 

Minas na internet, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação das propostas, contado da data de 

publicação do Edital.   

9.2. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento.    

9.3. Para todas as referências de tempo contidas neste edital, será observado o horário de Brasília (DF).    

9.4. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de seus anexos, deverão 

ser encaminhados com antecedência mínima de 10 (dias) dias da data-limite para envio da proposta, 

exclusivamente de forma física, através de protocolo na Secretaria Municipal de Assistência Social. Outros 

esclarecimentos sobre a presente chamamento público poderão ser obtidos, de segunda a sexta-feira, pelo 

telefone: (38) 3824-1824.   

9.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no Edital. As respostas às 

impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados nos autos do processo de Chamamento Público e 

estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.   

9.6. 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.   

9.7. A comissão de Seleção conjuntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social resolverá os casos 

omissos e as situações não previstas no presente Edital, observadas as disposições legais e os princípios que 

regem a administração pública.   

9.8. 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, ato de 

responsabilidade do Secretário Municipal de Assistência Social.   

9.9. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos  

apresentados em qualquer fase do Chamamento Público. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a 

inverdade das informações nele contidas poderá acarretar a eliminação da proposta apresentada, a aplicação  

das sanções administrativas cabíveis e a comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para 

apuração do cometimento de eventual crime. Além disso, caso a descoberta da falsidade ou inverdade ocorra 

após a celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do instrumento, rejeição das contas e/ou 

aplicação das sanções de que trata o art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014.    

9.10. A administração pública não cobrará das entidades concorrentes taxa para participar deste Chamamento 

Público.    

http://www.riopardo.mg.gov.br/
http://www.riopardo.mg.gov.br/
http://www.riopardo.mg.gov.br/
http://www.riopardo.mg.gov.br/
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9.11. 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.   

9.12. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:   

Anexo I – Termo de Referência - Diretrizes para Elaboração da Proposta/Plano de Trabalho;   

Anexo II – Declaração de Atendimento aos Requisitos do art. 33 e art. 34 da Lei 13.019/14;   

Anexo III – Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos para Celebração de Parceria;    

Anexo IV – Declaração Sobre Instalações e Condições Materiais;   

Anexo V – Declaração De Contrapartida (OPCIONAL);   

Anexo V – Protocolo de Recebimento das Propostas/Plano de Trabalho;  

Anexo VII – Minuta do Termo de Colaboração;   

   

Rio Pardo de Minas, 01 outubro de 2019.   

   

   

   

        

   

Cristine Freitas Sacramento Ramos   

Secretário Municipal de Assistência Social   

 

 

 

 

Geraldo Sampaio 

Secretário Municipal de Agricultura 

   

   

        
   

   

   
   
   
   
   
   
   



Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas  

Estado de Minas Gerais  
Administração 2017/2020                                                                                                                                                                                   

Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho  

   

    

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


