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Edital de Chamamento Público n.º XXX/ SEDS/2021 

 

 

O Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de 

Desenvolvimento Social, no âmbito da Coordenadoria de Ação 

Social - CAS, com fulcro na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho 

de 2014, alterada pelas: Lei Federal 13.204, de 14 de dezembro 

de 2015; Lei Federal nº 8.742, de dezembro de 1993 (LOAS); 

Decreto Estadual nº 61.981, de 20 de maio de 2016; Resolução 

Federal nº 09, de 15 de abril de 1994, Resolução CNAS nº 109 

de 11 de novembro de 2009, torna público o presente Edital de 

Chamamento Público, visando a seleção de proposta 

apresentada por Organizações da Sociedade Civil de natureza 

privada e sem fins lucrativos (entendidas como aquelas 

entidades e organizações de assistência social, conforme 

preconiza o art. 3º da Lei 8.742/93 – LOAS), interessadas em 

celebrar termo de colaboração, tendo por objeto o 

desenvolvimento de atividades e ações referentes ao Serviço 

de Acolhimento em República para Refugiados e Solicitantes de 

Refúgio/Migrantes Estrangeiros e Vítimas de Tráfico de Pessoas, 

estrangeiras e/ou nacionais que acabam de ingressar no pais. 

 

 

 

1. PROPÓSITO DO CHAMAMENTOPÚBLICO 

 

1.1. O propósito do presente Chamamento Público é a seleção de proposta para celebração de parceria do 

Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social, no âmbito da 

Coordenadoria de Ação Social (CAS) - Proteção Social Especial (PSE) - Alta Complexidade (AC), com 

Organizações da Sociedade Civil (OSCs), mediante formalização de Termo de Colaboração, em 

conformidade com TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO, 

que integra o Anexo I deste Edital, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco, 

Programa de Trabalho nº___- Proteção Social Especial de Alta Complexidade, onerando a U.O.___; U.G.O. 

___; U.G.E. ___, Natureza de despesa: ___, Fonte de Recursos: ___; conforme condições estabelecidas 

neste edital. 
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1.2. Entende-se por propostas, o conjunto de informações sobre a execução do serviço, abrangendo 

atividades, ações, objetivos, metodologia, metas a serem desenvolvidas no período de 12 (doze) meses de 

modo continuado, configurando o Serviço de Acolhimento em República, para refugiados, solicitante de 

refúgio, migrantes estrangeiros e/ou Vítimas de Tráfico de Pessoas sendo elas estrangeiras e/ou nacionais 

que acabam de ingressar no país. 

 

2. OBJETO 

 

2.1. A parceria a que alude o item 1 deste edital tem por objeto o Serviço de Proteção Social Especial de 

Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento em República que visa a oferta de acolhimento imediato e 

emergencial, para indivíduos e famílias, nas suas diversas composições, em situação de refúgio; solicitação de 

refúgio; migração e/ou vítimas de tráficos de pessoas sendo essas estrangeiras e/ou nacionais em condição de 

vulnerabilidade social que acabam de ingressar no país, com base nas diretrizes nacionais: Lei Federal n◦  8.742, 

de 07/12/1993, Resolução CNAS n◦  145, de 15/10/2004 (PNAS), Lei Federal n◦  12.435, de 06/07/2011, 

Resolução CNAS n◦ 109, de 11/11/2009, Resolução CNAS n◦  09/04/ 2014, Lei Federal n◦  9474 de 22/07/1997. 

O Serviço de Acolhimento em República atenderá pessoas, com idade igual ou superior a 18 anos, de ambos os 

sexos, por isso, mista, contudo, a proposta é que as famílias fiquem em unidades separadas das unidades dos 

solteiros. Cada unidade deve comportar até duas famílias, no limite de até 10 pessoas. Os solteiros também 

ficarão separados por sexo, havendo portanto a unidade feminina e a unidade masculina, cada qual com até 10 

pessoas.  

Considerando a proposta de 8 unidades, a quantidade de unidades para famílias e indivíduos solteiros será 

definida de acordo com a demanda, podendo a princípio reservar 4 unidades para famílias e 4 unidades para 

solteiros, sendo 2 unidades masculina e 2 unidades femininas, respeitando a normativa. 

Importante ainda mencionar que o Serviço de Acolhimento em República não atenderá criança e/ou 

adolescente desacompanhado(s) do(s)  responsável(eis) legal(ais).  

 

2.2. Localização: Cidade de São Paulo e região metropolitana 

 

2.3. Número de serviços: 01 (um) serviço. 

 

2.4. Capacidade de atendimento: 80 vagas, sendo necessária a disposição de até 10 pessoas por unidade de 

serviço conforme a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução nº 109, de 11 de novembro 

de 2009). 

 
2.5. Vigência: 12meses. 
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2.6. Público Alvo: Refugiados, solicitantes de refúgio, migrantes estrangeiros e/ou vítimas de tráfico de 

pessoas (estrangeiros ou nacionais), indivíduos e famílias1 nas suas diversas composições, prioritariamente com 

crianças, adolescentes, desde que com o responsável legal, ou idosos em condição de vulnerabilidade social 

que acabam de ingressar no país.  

 

2.7. Imóvel (eis): a ser (em) disponibilizado (s) pela Organização da Sociedade Civil (OSC), podendo ser 

próprio, cedido ou locado,com recursos da parceria, devendo atender a capacidade de atendimento das 80 

vagas, respeitar a capacidade máxima estipulada pela Resolução 109, de 11 de novembro de 2009 e contendo 

as caracteristicas estipuladas no Termo de Referência para Elaboração da Proposta de Trabalho – Anexo I. 

 

 

3. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO  PÚBLICO 

 

3.1. Poderão participar deste Chamamento Público as Organizações da Sociedade Civil (OSCs), de 

natureza privada sem fins lucrativos, assim consideradas aquelas definidas pelo artigo 2°, inciso I, alíneas "a" 

e "c", da Lei Federal nº 13.019/2014, e no art. 3º da Lei Federal nº. 8.742/1993 – LOAS. 

 

3.2. Para participar deste Chamamento Público, a OSC deverá, além de observar e cumprir os anexos 

do Edital, declarar, conforme modelos constantes dos Anexos II (Declaração de Ciência e Concordância), III 

(Declaração de que atende aos requisitos para celebração do Termo de Colaboração e de que não incorre nas 

vedações previstas na legislação de regência para a assinatura do instrumento de parceria); IV (Declaração 

sobre condições materiais) e VI (Declaração de não impedimento pelo Tribunal de Contas e dados da abertura 

de conta – Banco do Brasil) deste instrumento convocatório que: 

 

a) está ciente e concorda com as disposições previstas neste edital e que se responsabiliza pela veracidade 

e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção; 

 

b) atende a todos os requisitos da Lei federal nº 13.019/2014 e do Decreto estadual nº 61.981/2016, para 

celebração do Termo de Colaboração, e que não incorre em nenhuma das hipóteses previstas na legislação 

de regência impeditivas da formalização da aludida parceria. 

 

c) está em  conformidade  com  o  artigo  33, caput,  inciso  V,  alínea  ‘c’,  da  Lei  federal  nº 13.019/2014,  

que  dispõe  de  condições  materiais,    inclusive  recursos    humanos,    para    o    desenvolvimento    das  

atividades  previstas  na parceria e o cumprimento das metas estabelecida. 

 
1 Família compreendida como núcleo afetivo, vinculado por laços consanguíneos, de aliança ou afinidade, 

que circunscrevem obrigações recíprocas e mútuas, organizadas em torno de relações de geração e de gênero 
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d) não está impedida, pelo Tribunal de Contas do  Estado de São Paulo, de receber recursos públicos. 

 

3.3. As propostas contendo a documentação necessária e documentos comprobatórios do cumprimento 

dos requisitos para a celebração do termo de colaboração, bem como a interposição de recursos,  deverão 

ser encaminhados, no formato PDF, por correio eletrônico, no endereço: editalrepublica@sp.gov.br, do 

período das 08:00 às 17:00 horas com a indicação no assunto conforme consta nesse edital. 

 

4. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO INSTRUMENTO 

 

4.1. Para a celebração do Termo de Colaboração, a OSC deverá atender aos requisitos descritos nos 

artigos 33 e 34 da Lei federal nº 13.019/2014, bem como àqueles inerentes ao desenvolvimento das 

atividades ou ações pertinentes ao objeto da parceria, conforme legislação e regulamentação aplicável, cuja 

comprovação de atendimento dar-se-á somente depois de encerrada a etapa competitiva e ordenadas as 

propostas. 

 

4.1.1. As organizações religiosas estão dispensadas de atendimento dos requisitos previstos nos 

incisos I e III do artigo 33 da Lei federal nº 13.019/2014. 

 

4.1.2. Caso nenhuma OSC proponente atenda ao requisito temporal estabelecido na alínea “a” do 

inciso V do artigo 33 da Lei Federal nº 13.019/2014, poderá ser reduzido o prazo mínimo de existência da 

entidade por ato específico da Secretária de Desenvolvimento Social. 

 

4.1.3. Ficará, impedida de celebrar o instrumento de parceria a OSC que incorrer em quaisquer das 

hipóteses do artigo 39 da Lei federal nº 13.019/2014, bem como estiver registrada no Cadastro Informativo 

dos Créditos não Quitados - CADIN Estadual, nos termos da Lei estadual nº 12.799, de11/01/2008. 

 

4.2. A OSC deverá apresentar os seguintes documentos para a celebração do Termo de Colaboração: 

 

a) Justificativa para firmar a parceria com descrição da realidade a ser transformada e atividades a 

serem executadas; 

 

b) Declaração de efetivo exercício no cargo de Dirigente da OSC; 

 

c) Comprovante de inscrição da entidade social interessada junto ao Sistema Pró-Social, nos termos 

dos artigos 6° e 8°, do Decreto Estadual n° 52.803, de 13/03/2008 (para parcerias no âmbito do SUAS); 

mailto:editalrepublica@sp.gov.br
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d) Cópia do comprovante de inscrição atualizado da OSC junto ao respectivo Conselho Municipal de 

Assistência Social - CMAS para parcerias no âmbito doSUAS; 

 

e) Ofício do(a) represente legal da Organização da Sociedade Civil - OSC, endereçado ao Titular da 

Secretaria de Desenvolvimento Social, solicitando a celebração da parceria; 

 

f) Comprovante atualizado de inscrição junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ da 

Organização da Sociedade Civil - OSC, que ateste sua existência há mais de 2 (dois) anos ou há mais de 5 

(cinco) anos no caso de parcerias com atuação em Rede; 

 

g) Comprovante atualizado de endereço de funcionamento da OSC (conta de água, luz, telefone, gás, 

etc.); 

 

h) Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - CRCE, de acordo com o Decreto nº 57.501, de 

9 de novembro de2011; 

 

i) Prévia consulta junto ao Cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades 

sociais - CADIN Estadual, (www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual) comprovando a situação regular da OSC; 

 
j) Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) - contas TCU certidão - 

emitir certidão negativa - https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0; 

 
k) Consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade CNJ - https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 

 

l) Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo; 

 

m) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União- CND; 

 

n) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -CRF; 

 

o) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal (CCM) - Alvará de Funcionamento ou 

cópia da ficha de inscrição municipal; 

 

http://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:
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p) Comprovante de inscrição da OSC junto ao Cadastro Nacional de  Entidades de Assistência Social 

(CNEAS), em conformidade com o inciso III do artigo 2º da resolução CNAS 21, de 24 de novembro de 2016, 

devidamente concluído; http://aplicacoes.mds.gov.br/cneas/publico/xhtml/consultapublica/pesquisar.jsf; 

 

q) Cópia do último Estatuto Social consolidado da OSC e alterações posteriores, devidamente 

registrados junto ao órgão competente ao que se identifiquem objetivos à promoção de atividades e 

finalidades de relevância pública e social, compatíveis com o objeto da parceria, bem como adequada 

destinação de seu patrimônio líquido em caso de dissolução na forma da lei; 

 

r) Cópia do ato de normatização interna devidamente registrado no órgão competente que preveja a 

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

Contabilidade; 

 

s) Cópia da Ata da eleição e posse da atual Diretoria da OSC, registrada no Cartório de Títulos e 

Documentos; 

 

t) Relação nominal atualizada dos dirigentes da OSC, com endereço, número e órgão expedidor da 

carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da Secretaria da Receita 

Federal - RFB de cada um deles, que inclui o Conselho Fiscal; 

 

u) Declaração do representante legal, sob pena da Lei, de que a OSC não se enquadra em nenhuma das 

hipóteses previstas no artigo 39, da Lei Federal n.º 13.019/14, sem prejuízo de eventual certificação de sua 

veracidade pelos órgãos competentes; 

 
v) Cópia do Registro Geral (RG)  e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do Presidente da OSC; 

 

w) Declaração do Presidente de que a OSC não está impedida pelo Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, de receber recursos públicos e, também, informando o nº do CNPJ da Entidade Social e a abertura de 

conta bancária, vinculada ao convênio, no Banco do Brasil S/A ou, na inexistência deste no município em que 

se localiza, em agência desta instituição bancária, situada no município mais próximo; 

 

x) Declaração de contrapartida da OSC, se o caso, ainda que sem natureza financeira, porém com 

indicação obrigatória de sua expressão monetária; 

 
y) Comprovante de Experiência Prévia e de capacidade técnica de desenvolvimento de atividades ou 

projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, emitidas por órgãos públicos, 
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instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas ou 

privadas, conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas; 

 

z) Plano de Trabalho em conformidade com o disposto no artigo 22 da Lei Federal nº.13.019, de 2014, 

e com o Termo de Referência para Elaboração da Proposta de Plano de Trabalho – Anexo I; 

 

4.2.1. Em se tratando de aquisição de equipamentos e materiais de natureza permanente, deverá 

ser providenciado, ainda:  

 

a) Três propostas orçamentárias de empresas fornecedoras dos equipamentos a serem 

adquiridos, detalhando os preços unitários e totais, bem como, as quantidades e especificações técnicas, 

apresentados no Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros da Parceria; 

 

b) Orçamento Final, assinado pelo responsável técnico indicado pela OSC e pelo Presidente da 

OSC, com as quantidades e especificações dos equipamentos a serem adquiridos, constantes da proposta de 

menor preço. 

 

c) A Organização da Sociedade Civil selecionada estará obrigada ao cumprimento do plano de 

aquisição de material permanente definido no Plano de Trabalho. 

 
d) A Organização da Sociedade Civil selecionada estará obrigada ao cumprimento do Plano de 

Trabalho. Qualquer alteração proposta no Plano de Trabalho deverá ser justificada pela OSC, e só poderá ser 

efetuada em conformidade com as condições previstas no Parágrafo Único da Cláusula Primeira do Termo 

de Colaboração. 

 

5. COMISSÃO DE SELEÇÃO 

5.1. A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente Chamamento Público, 

tendo sido constituída em conformidade com o artigo 2º, inciso X, da Lei Federal nº 13.019/2014,  mediante 

ato publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 

 

5.2. A Comissão de Seleção será formada por 05 (cinco) membros, designados por ato publicado no Diário 

Oficial, sendo pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente na administração 

pública. 

 

5.3. Deverá se declarar impedido membro da Comissão de Seleção que tenha, nos últimos 5 (cinco) anos, 

mantido relação jurídica com, ao menos, uma das organizações sociais da sociedade civil participantes do 

Chamamento Público (artigo 27, §§ 2 ° e 3 °, da Lei federal nº 13.019/2014). 
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5.4. A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a continuidade do 

processo de seleção. 

 

5.3. Configurado o impedimento, o membro impedido deverá ser imediatamente substituído por 

membro que possua qualificação equivalente à do substituído, sem necessidade de divulgação de novo 

edital. 

 

5.4. 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, observados, em qualquer situação, os princípios da isonomia, da impessoalidade e da 

transparência. 

 

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

6.1. O processo de seleção observará as seguintes etapas: 

Tabela 1.

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA Datas (Previsão)  

1 Data de previsão para Publicação do Edital de 

Chamamento Público 

22/03/2022 

2 Envio das Propostas 22/03/2022 a 22/04/2022 

3 Etapa competitiva de avaliação das propostas 

pela Comissão de Seleção 

25/04/2022 a 03/05/2022 

4 Divulgação do resultado preliminar 04/05/2022 

5 Prazo para interposição de Recurso  

(3dias úteis) Decreto 61.981 de 20/05/2016 

04/05/2022 a 09/05/2022 

6 Contrarrazões ao recurso  

(3 dias úteis) 

10/05/2022 a 12/05/2022 

7 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção 

do recurso  

13/05/2022 a 19/05/2022 

8 Divulgação do resultado da análise dos recursos 20/05/2022 

9 Homologação e publicação do resultado 

definitivo  

21/05/2022 

10 Início das atividades do novo Serviço  01/06/2022 
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6.2. Conforme exposto adiante, a verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração da 

parceria, bem assim a verificação da não ocorrência de impedimento para a formalização do Termo de 

Colaboração ocorre posteriormente à etapa de julgamento das propostas, e será exigível apenas das OSCs 

que tenham planos de trabalho classificados, nos termos do sobredito diploma legal. 

 

6.3. Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público: 

 

6.3.1. Publicado o Edital no Diário Oficial do Estado, será ele divulgado no sítio eletrônico da Secretaria 

de Desenvolvimento Social, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista para o 

encerramento do prazo para a apresentação das propostas, nos termos do artigo 26 da Lei federal nº 

13.019/2014. 

 

6.4. Etapa 2: Impugnação, Análise e Resposta à Impugnação 

 

6.4.1. Qualquer cidadão ou Organização da Sociedade Civil interessada é parte legítima para impugnar o 

presente edital de Chamamento Público por irregularidade na aplicação da Lei Federal nº 13.019/2014, 

devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data prevista para apresentação das propostas, 

devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 02 (dois) dias úteis.  

 

6.4.2 As impugnações ao presente edital de chamamento público deverão ser dirigidas ao correio eletrônico 

editalrepublica@sp.gov.br, no formato  PDF, constando no Assunto do e-mail: “IMPUGNAÇÃO AO 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº XXXX/SEDS/20XX” e no corpo do e-mail deverá conter o nome do impugnante e 

endereço completo. 

 

6.4.3. Junto ao e-mail com o anexo em PDF da impugnação deverá ser encaminhado ainda cópias da carteira 

de identidade do representante e do ato constitutivo da Organização da Sociedade Civil. 

 

6.5. Etapa 3. Envio das propostas pelas Organizações da Sociedade Civil: 

 

6.5.1.As propostas deverão ser apresentadas no período de 22/03/2022 a 22/04/2022, e serão consideradas 

as propostas recebidas até às 17h00 horas do dia 22/04/2022. Deverão ser encaminhadas para o e-mail 

editalrepublica@sp.gov.br,  formato PDF, em conformidade com as orientações constantes do ANEXO I - 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO, contendo os seguintes 

dizeres no “Assunto”: “Edital de Chamamento Público nº XXX/SEDS/2022” e no “corpo” do e-mail: 

 

mailto:editalrepublica@sp.gov.br
mailto:editalrepublica@sp.gov.br
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“Edital de Chamamento Público nº XXX/SEDS/2022 - Proposta de execução objetivando o desenvolvimento 

de atividades ou ações referentes ao Serviço de Acolhimento em República para estrangeiros em situação 

de migração; refugiados; solicitantes de refúgio e indivíduos em situação de tráfico de pessoas, sejam elas 

estrangeiras ou nacionais, que acabam de ingressar no país. Proteção Social Especial de Alta Complexidade. 

Fonte de recurso Estadual. 

 

Razão Social: 

CNPJ: 

Nome do Serviço:” 

 

6.5.2. A proposta deverá ser encaminhada, em via única, versão digital, formato PDF, para e-mail 

editalrepublica@sp.gov.br, com todas as folhas rubricadas e numeradas sequencialmente e, ao final, ser 

assinada pelo representante legal do proponente. Serão considerados a data e horário de envio do e-mail, 

devendo ser respeitado o prazo previsto no item 6.5.1. 

 

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

serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícitos e formalmente solicitados pela 

administração pública estadual. 

 

6.5.4 As propostas deverão conter, no mínimo, os seguintes elementos, observadas as demais orientações 

constantes do Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO: 

 

a) identificação da OSC, endereço completo da sede, CNPJ, data da constituição da OSC, telefone fixo, 

e- mail e finalidade estatutária, bem como dados do representante legal, tais como o nome, RG, CPF, 

endereço residencial completo, telefone fixo e/ou celular e e-mail;  

 

b) descrição dos objetivos gerais e específicos do serviço; 

 

c) descrição das atividades que serão executadas, por eixo e objetivo a ser alcançado; 

 

d) descrição das etapas metodológicas do trabalho socioassistencial a ser executado para atingir os 

objetivos gerais e específicos do serviço e as metas estipuladas no termo de referência com os indicadores 

que aferirão o seu cumprimento; 

 

e) cronograma de execução das atividades; 

 

mailto:editalrepublica@sp.gov.br
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f) composição dos recursos humanos, conforme disposto no termo de referência, necessários para o 

desenvolvimento do serviço, indicando: o número de pessoas a serem contratadas por função, qualificação 

profissional,  atribuições e funções, carga horária, critérios de seleção; 

 

g) indicação do valor global anual para execução do serviço, o detalhamento mensal da aplicação dos 

recursos da parceria; 

 

h) cronograma de desembolso financeiro; 

 

i) comprovação das experiências prévias na realização de atividades ou projetos relacionados ao 

objeto da parceria que se pretende formalizar ou de natureza semelhante, informando sua duração, local, 

abrangência, usuários / beneficiários, além de outros dados que se mostrarem pertinentes; 

 

j) indicação se haverá contrapartida por parte da OSC, em bens ou serviços, com a indicação do valor 

correspondente em reais; 

 

6.5.5. A contrapartida da OSC em bens e/ou serviços, com a indicação do valor correspondente em reais, 

poderá ou não ser oferecida, mas figurará dentre os critérios de julgamento e pontuação, consoante Tabela 

2, item 6.6.4, letra N deste edital. 

 

6.6.      Etapa 4: Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção. 

 

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

apresentadas. A análise e julgamento de cada proposta será realizada pela Comissão de Seleção, que terá 

total independência técnica. 

 

6.6.2. 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, por até 20 (vinte) dias. 

 

6.6.3. As propostas deverão conter informações que atendam aos critérios de julgamento 

estabelecidos na Tabela 2, abaixo. 

 

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

apresentados na tabela a seguir: 
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Tabela 2. 

Critériosde 
Julgamento 

Metodologia de 
Pontuação 

Pontuação 
Max. 

por item 

(A) (A) proposta adequada aos objetivos 
gerais e específicos do serviço de 
acolhimento institucional do SUAS, 
conforme descrição do Termo de 
Referência. 
 
 

Totalmente em acordo aos 
objetivos 
 
 
Parcialmente em acordo com 
objetivos 
 
 
Não atendimento ou atendimento 
em desacordo com os objetivos 
 
 

 
10 pontos 

 
 
 
 

5 pontos 
 
 

0 ponto 

(B(B)Descrição das etapas metodológicas do 
trabalho socioassistencial a serem 
executadas, para atingir os objetivos do 
serviço; a metodologia e as metas 
estipuladas no termo de referência e os 
indicadores que aferirão o seu 
cumprimento. 
 

Grau pleno de atendimento 
 
 
Parcialmente satisfatório de 
atendimento 
 
 
Não atendimento ou atendimento 
insatisfatório  
 

10 pontos 
 
 

5 pontos 
 
 
 

0 ponto 

(C) (C)Adoção de instrumentos de registro e 
planejamento das atividades 
(PIA/Prontuário/POC/PPP); 
- Articulação institucional para garantia 
de direitos;Construção de automomia, 
independência e inclusão social; 
 

Grau pleno de atendimento 
 
 
Parcialmente satisfatório de 
atendimento 
 
 
Não atendimento ou atendimento 
insatisfatório  
 

10 pontos 
 
 

5 pontos 
 
 
 

0 ponto 

(D)Atividades socioassistenciais a serem 
desenvolvidas de acordo com as etapas 
metodológicas definidas; 
 

Grau pleno de atendimento 
 
 
Parcialmente satisfatório de 
atendimento 
 
 
Não atendimento ou atendimento 
insatisfatório  

10 pontos 
 
 

5 pontos 
 
 
 

0 pontos 
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(E) Apresentação do cronograma para 
execução de todas as ações 
socioassistenciais e atividades propostas 
de forma a possibilitar o planejamento, 
acompanhamento e avaliação 
 

Grau pleno de atendimento 
 
 
Parcialmente satisfatório de 
atendimento 
 
 
Não atendimento ou atendimento 
insatisfatório  

10 pontos 
 
 

5 pontos 
 
 
 

0 pontos 

(F) Composição dos recursos humanos, 
conforme disposto no termo de 
referência, indicando o número de 
pessoas a serem contratadas por função, 
indicando:  qualificação profissional, 
atribuições e funções, carga horária e 
critérios de seleção 

Grau pleno de atendimento 
 
 
Parcialmente satisfatório de 
atendimento 
 
 
Não atendimento ou atendimento 
insatisfatório  
 

10 pontos 
 
 

5 pontos 
 
 
 

0 pontos 

(G) Informações sobre o caráter 
inovador, tanto sob a perspectiva de 
métodos, técnicas e estrutura física do 
espaço como também pela participação 
direta da sociedade 

Grau pleno de atendimento 
 
 
Parcialmente satisfatório de 
atendimento 
 
 
Não atendimento ou atendimento 
insatisfatório  
 

10 pontos 
 
 

5 pontos 
 
 
 

0 pontos 

(H) Informações quanto ao envolvimento 
direto dos grupos interessados ou 
afetados pela questão abordada nas 
mais variadas etapas de 
desenvolvimento do Serviço de 
Acolhimento em República Mista para 
migrantes estrangeiros, refugiados, 
solicitantes de refúgio e/ou vítimas de 
tráfico de pessoas, sejam elas nacionais 
ou estrangeiras que acabam de ingressar 
no país. 

Grau pleno de atendimento 
 
 
Parcialmente satisfatório de 
atendimento 
 
 
Não atendimento ou atendimento 
insatisfatório  
 

10 pontos 
 
 

5 pontos 
 
 
 

0 pontos 

(I) (I)Indicação do valor global anual para 
execução do serviço compatível com o 
previsto no edital. 

Grau pleno de atendimento 
 
 
Parcialmente satisfatório de 
atendimento 
 
 
Não atendimento ou atendimento 
insatisfatório  
 
 
 

10 pontos 
 
 

5 pontos 
 
 
 

0 pontos 
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(J)Detalhamento da aplicação dos 
recursos da parceria, conforme modelo 
anexo ao edital (Recursos humanos, 
custeio mensal e aplicação dos recursos 
financeiros, compatível com o previsto 
no edital) 

Grau pleno de atendimento 
 
 
Parcialmente satisfatório de 
atendimento 
 
 
Não atendimento ou atendimento 
insatisfatório  
 

10 pontos 
 
 

5 pontos 
 
 
 

0 pontos 

(K) Comprovação de experiências prévias 
na realização de atividades ou projetos 
relacionados ao objeto da parceria que 
se pretende formalizar ou de natureza 
semelhante, informando sua duração, 
local, abrangência, 
usuários/beneficiários. 

Até 5 atestados /certificados (2 pontos para cada 5 
certificados) 

5 pontos 
 

(L) Planejamento de monitoramento   e   
avaliação do  serviço;  espera-se  que  o 
plano   de   trabalho   preveja ações 
continuadas de monitoramento para 
acompanhar o trabalho desenvolvido  no  
serviço,  a quantidade  de  atendimento, 
os   processos   e   fluxos   de trabalho, 
permitindo diagnosticar erros  e acertos, 
bem   como,   as   ações   de avaliação, 
visando garantir a qualidade   do   serviço   
e   o sucesso  no  atendimento  de cada 
indivíduo 

Grau  pleno  de  atendimento   
 
 
Grau satisfatório de atendimento  
 
 
Não  atendimento  ou  atendimento insatisfatório  
 
 

10 pontos 
 
 

5 pontos 
 
 
 

0 pontos 

(M) Possuir Certificado de Entidade 
Beneficente de Assistência Social 
(CEBAS) 

Apresentar  comprovante  10 pontos 

(N) Contrapartida da OSC  em bens e/ou 
serviços, apontando o valor 
correspondente em reais  
 
Com recursos humanos atuantes no 
serviço 
 
Com estrutura administrativa 
 
Bens permanentes 
 
Bens de consumo  
 
 
 
* a contrapartida deverá ser 
comprovada durante a parceria 

 
 
 
 
 
RH – 2 pontos 
 
Estrutura ADM -  1 pontos 
 
Permanentes – 1 pontos  
 
Consumo - 1  pontos    
 
 
 
OBS.: o não oferecimento de contrapartida não 
implica eliminação da proposta 

 
 
 
 
 
 

5 pontos 

  
Pontuação Máxima Global 

 
130 pontos 
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6.6.5. Serão eliminadas as propostas que não pontuaremem um desses seguintes critérios de 

julgamento: (A), (B), (C), (D), (E), (F), (G), (H), (I), (J), (K), (L).  

 

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

pontuação total obtida com base na Tabela 2, assim considerada a média aritmética dos pontos atribuídos 

por cada um dos membros da Comissão de Seleção, em relação a cada um dos critérios de julgamento. 

 

6.6.7. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base na maior 

pontuação obtida no somatório do critério de julgamento (A). Persistindo a situação de igualdade, o 

desempate será feito com base na maior pontuação obtida, sucessivamente, no somatório dos critérios de 

julgamento (B) e (C). Caso essas regras não solucionem o empate, a questão será decidida por sorteio. 

 

6.7. Etapa 5: Divulgação do Resultado Preliminar 

 

A Administração Pública divulgará o resultado preliminar do processo de seleção na página do sítio eletrônico 

da Secretaria de Desenvolvimento Social: http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br. 

 

6.8. Etapa 6: Recursos  

 

6.8.1. As Organizações da Sociedade Civil poderão apresentar recurso à Comissão de Seleção contra o 

resultado preliminar, no prazo de até 3 (três) dias úteis, contados da publicação. 

 

6.8.2. A Comissão de Seleção dará ciência da interposição do recurso às demais Organizações da Sociedade 

Civil participantes do Chamamento Público para que, no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados do 

recebimento da comunicação, apresentem contrarrazões ao recurso interposto.  

 

6.8.3. Os recursos e as contrarrazões deverão ser apresentados à Secretaria de Desenvolvimento Social, por 

meio do correio eletrônico editalrepublica@sp.gov.br, em formato PDF, constando no “Assunto”: 

“CHAMAMENTO PÚBLICO XXX/SEDS/20XX – RECURSO OU CONTRARRAZÕES DE RECURSO. 

 

6.8.4.A Comissão de Seleção, depois de decorridos os prazos de recurso e de contrarrazões de recurso, no 

prazo de até 3 (três) dias úteis, julgará o recurso.  

 

http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/
mailto:editalrepublica@sp.gov.br
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6.8.5. As Organizações da Sociedade Civil poderão desistir da interposição de recurso, fato que será 

registrado em ata ou certificado, caso em que o processo será encaminhado para homologação da 

autoridade superior. 

 

6.9. Etapa 7:  Da Homologação e Divulgação do Resultado Final do Processo de Seleção  

 

6.9.1. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo para interposição de recurso, a autoridade 

competente se manifestará sobre a homologação do resultado do processo de seleção, efetivando neste ato 

o credenciamento das Organizações da Sociedade Civil proponentes. 

 

6.9.2. Após a homologação, serão divulgadas no sítio eletrônico oficial da Secretaria de Desenvolvimento 

Social as decisões recursais proferidas e o resultado definitivo do processo de seleção.  

 

6.9.3.A homologação não gera direito para a Organização da Sociedade Civil à celebração da parceria, sendo 

necessária a comprovação dos requisitos para a celebração do Termo de Colaboração. 

 

7. DA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

 

7.1. O processo de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do Termo de Colaboração: 

 

Tabela 3  

 

ETAPA DESCRIÇÃ DA  ETAPA 

1 Notificação  da  OSC,  conforme  ordem  decrescente  de  classificação,  para 

comprovação dos requisitos exigidos para a celebração do Termo de Colaboração. 

2 Verificação do cumprimento dos requisitos de celebração do Termo de Colaboração. 

3 Divulgação do resultado do Chamamento Público após a verificação dos requisitos 

para celebração da parceria. 

4 Verificação da disponibilidade financeira e orçamentária de recursos e assinaturado 

Termo de Colaboração. 

 

 

7.2. Os documentos comprobatórios do cumprimento dos requisitos para a celebração do termo de 

colaboraçãodeverão ser encaminhados, no formato PDF, para o e-mail informado no item 3.3 deste Edital. 
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7.3. Etapa 1: Notificação  da  OSC selecionada,  conforme  ordem  decrescente  de  classificação,  para 

comprovação dos requisitos exigidos para a celebração do Termo de Colaboração (artigos 28, caput, 33 e 34 

da Lei Federal nº 13.019/2014 e §§ 3º e 4º do artigo 4º do Decreto Estadual nº 61.981/2016). 

 

7.3.1. A OSC selecionada, no prazo de 10 (dez) dias úteis do recebimento da notificação, deverá comprovar 

o cumprimento dos requisitos previstos no inciso I do caput do artigo 2º, nos incisos I a V do caput do artigo 

33 e nos incisos II a VII do caput do artigo 34, todos da Lei Federal nº 13.019/2014, bem como daqueles 

inerentes ao desenvolvimento das atividades ou ações pertinentes ao objeto da parceria, conforme 

legislação e regulamentação aplicável, e a não ocorrência de hipóteses que incorram nas vedações de que 

trata o artigo nº 39 do referido diploma legal. 

 

 

7.4. Etapa 2: Verificação do Cumprimento de Requisitos de Celebração e Outras Exigências Legais - Consiste 

no exame formal, a ser realizado pela Administração Pública Estadual, para verificar se a Organização da 

Sociedade Civil selecionada atende os requisitos exigidos no Edital e seus anexos, e se não há ocorrência de 

impedimento, para a celebração do Termo de Colaboração.  

 

7.4.1.No momento da verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração de ajuste, a 

Administração Pública Estadual deverá consultar o Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de 

Órgãos e Entidades Estaduais - Cadin Estadual, instituído pela Lei Estadual nº 12.799, de 11/01/2008, e 

regulamentado pelo Decreto Estadual nº 53.455, de 19/09/2008. 

 

7.4.2.Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados ou se constate evento que 

impeça a celebração ou, ainda, quando certidões em nome da OSC estiverem com prazo de vigência expirado 

e novas não estiverem disponíveis eletronicamente, a OSC será comunicada do fato e instada a regularizar 

sua situação, no prazo de 10 (dez) dias corridos, sob pena de não celebração da avença. 

 

7.4.3. Na hipótese de, após o prazo para regularização de documentação, a OSC selecionada não atender às 

exigências previstas no Edital será desclassificada e aquela imediatamente mais bem classificada poderá ser 

convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos da proposta por ela apresentada (artigo 28, § 1.º, Lei 

Federal nº13.019/2014). 

 

7.4.4.No período entre a apresentação da documentação prevista deste Edital e a assinatura do instrumento 

competente, a OSC fica obrigada a informar qualquer evento superveniente que possa prejudicar a regular 

celebração do termo de colaboração, sobretudo em relação ao cumprimento dos requisitos e exigências 

previstos para a sua formalização. 
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7.4.5. A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e no quadro de dirigentes, quando 

houver. 

 

7.5. Etapa 3: Divulgação do resultado do Chamamento Público após a verificação dos requisitos para celebração 

da parceria, seguida da abertura de prazo para interposição de recursos. 

Momento em que será divulgado, no sítio eletrônico da Secretaria de Desenvolvimento Social 

http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br, o resultado do Chamamento Público, relacionando- se a OSC 

cuja proposta foi selecionada nos termos deste Edital. 

 

7.5.1.Divulgado o resultado do Chamamento Público, os demais participantes do certame poderão interpor 

recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da divulgação (artigo 4º, § 8º, do Decreto estadual nº 

61.981/2016). 

 

7.5.2. A petição de recurso observará os seguintes requisitos: 

I - Será dirigida à Comissão de Seleção e protocolada no e-mail indicado no item 3.3 deste Edital, em 

formato PDF; 

II -Trará o nome, qualificação e endereço da recorrente, constando no Assunto: “RECURSO referente  

a Resultado do Chamamento Público XX/SEDS/20XX”; 

III - Conterá exposição clara e completa das razões do inconformismo. 

 

7.5.3. Os recorrentes poderão obter cópia dos elementos de instrução que se mostrarem pertinentes à 

defesa de seus interesses arcando com os respectivos custos. 

 

7.5.4.Interposto o recurso, será dada ciência da sua interposição aos demais participantes do Chamamento 

Público, por meio do sítio eletrônico da Secretaria de Desenvolvimento Social, concedendo-se o prazo de 3 

(três) dias úteis para oferecimento de contrarrazões, a contar do encerramento do prazo recursal, 

contrarrazões essas a serem encaminhadas para o e-mail indicado no item 3.3 deste Edital, devendo ser 

encaminhado um protocolo para a OSC pela Proteção Social Especial da Coordenadoria de Ação Social desta 

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.  

 

7.5.5.Na contagem dos prazos exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. Os prazos se iniciam e 

expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão responsável pela condução do processo de seleção. 

 

http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/
http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/
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7.5.6.Caso a Comissão de Seleção mantenha a sua decisão, os autos serão remetidos para a autoridade 

competente para apreciação da matéria, que decidirá no prazo de até 20 (vinte) dias (artigo 32, inciso VII, da 

Lei estadual n.º 10.177, de 30/12/1998). 

 

7.5.7. Da decisão a que se refere o item 7.5.6, acima, não caberá novo recurso. 

 

7.6.Etapa 4: Parecer do órgão técnico, homologação do resultado do Chamamento Público e assinatura do 

instrumento de parceria. 

 

7.6.1.A celebração do termo de colaboração dependerá da adoção das providências previstas na legislação 

de regência, dentre elas a emissão do parecer técnico a que se refere o artigo 35, inciso V, da Lei federal nº 

13.019/2014. A celebração do Termo de Colaboração dependerá, ainda, da aprovação do Plano de Trabalho 

por parte da Secretária de Estado, e da verificação da existência de recursos orçamentários e financeiros 

suficientes para fazer frente à despesa. 

 

7.6.2. O selecionado será, então, notificado por meio eletrônico, a comparecer, por intermédio de seu 

representante legal, no prazo de 10 (dez) dias úteis na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, 

endereço Rua Boa Vista, 170, Centro, 5º andar - CEP. 01014-000- São Paulo – Capital, para assinatura do 

Termo de Colaboração. 

 

7.6.3.Constitui condição para a celebração do ajuste a inexistência de restrição no “Cadastro Informativo dos 

Créditos Não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais - CADIN ESTADUAL”, o qual será consultado por 

ocasião da formalização do instrumento. 

 

7.6.3.1. O cumprimento da condição a que se refere o subitem 7.4.1, no que tange aos registros no CADIN 

ESTADUAL, poderá se dar pela comprovação, do interessado, de que os registros estão suspensos, nos 

termos do artigo 8º da Lei estadual nº 12.799/2008. 

 

7.6.4.Celebrado o Termo de Colaboração, o Chefe de Gabinete da Secretaria Estadual de Desenvolvimento 

Social convocará a Comissão de Monitoramento e Avaliação e designará o respectivo gestor (artigo 2º, incisos 

VI e XI da Lei federal nº 13.019/2014). 

 

8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA 

 

8.1. A parceria a ser celebrada terá vigência de até 12 (doze) meses, admitida sua prorrogação nos 

termos da minuta de instrumento de avença, que integra este Edital como anexo. 
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8.2. Assinado o Termo de Colaboração, será providenciada a publicação do respectivo extrato no Diário 

Oficial do Estado, observando-se, de outra parte, o disposto no artigo 10 e no parágrafo único do artigo 11 

da Lei Federal nº 13.019/2014, quando couber. 

 

9. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR DE REFERÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO DO 

CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

9.1. Os créditos necessários à realização das despesas relativas ao presente Edital são provenientes de: 

Fonte: 001.001.001, U.O.350016- Fundo Estadual de Assistência Social-FEAS, U.G.E.350170 – FEAS,Programa 

de Trabalho- P.T.08.244.3500.6361.0000 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade, Natureza da 

Despesa-N.D. 335043 (despesa corrente) e Natureza de Despesa-N.D. 445042 (despesa de capital). 

 

9.2.O Programa Social de que trata o presente Chamamento Público está previsto: 

I-    No Plano Plurianual 2020/2023, aprovado pela Lei Estadual  17.262, de 09/04/2020;  

II- Programa de Proteção Social nº 3517; 

III- Na Lei Estadual nº 17.286, de 21/09/2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias de 2021; 

IV- Lei nº 17.309, de 30/12/2020, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual de 2021. 

 

9.3. O valor global de custeio referência para a execução da parceria provinda deste Chamamento 

Público é de R$ 1.560.000,00 (um milhão, quinhentos e sessenta mil reais) para Organização da Sociedade 

Civil. 

 

9.4. O valor do  aporte de recursos financeiros para viabilizar a implantação do serviço será de 

R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) para aquisição de materiais permanentes e R$9.000,00 (nove 

mil reais) de custeio, ambos distribuídos em parcela única, a serem pagos na 1ª parcela. 

 

9.5. Os recursos financeiros (de custeio) de responsabilidade do Estado serão repassados à OSC 

selecionada em  12 parcelas mensais iguais. 

 

9.6. Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em geral efetuados com recursos da 

parceria, a OSC deverá observar o instrumento de parceria e a legislação de regência, em especial o disposto 

nos incisos XIX e XX do artigo 42 e nos artigos 45 e 46, todos da Lei Federal n° 13.019/2014, bem como o 

disposto no artigo 10 do Decreto Estadual nº 61.981/2016. 
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9.7. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos, inclusive os 

provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração 

pública por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, nos termos do artigo 52 da Lei 

Federal n° 13.019/2014. 

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1.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 eletrônica, pelo endereço eletrônico editalrepublica@sp.gov.br indicando no 

assunto “Esclarecimentos sobre Edital Chamamento Público n.º XXX/SEDS/20XX”. 

 

10.2.Os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no Edital. Os esclarecimentos serão 

prestados pela Comissão de Seleção no mesmo endereço eletrônico indicado no item 10.1, acima, bem como 

juntados ao processo de Chamamento Público, onde estarão disponíveis para consulta, no Sistema SP Sem 

Papel, por qualquer interessado. 

 

10.3. Eventual modificação no Edital, decorrente de pedido de esclarecimento, ensejará divulgação 

pela mesma forma que se deu o texto original, estendendo-se o prazo inicialmente estabelecido somente 

quando a alteração afetar a formulação das propostas ou o princípio da isonomia. 

 

10.4. Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão decididos pela Secretaria 

Estadual de Desenvolvimento Social, observadas as disposições legais e os princípios que regem a 

Administração Pública.  

 

10.5. A OSC é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 

apresentados em qualquer etapa do processo de seleção. A falsidade de qualquer documento apresentado 

ou a inverdade das informações nele contidas pode 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. A par 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 artigo 73 da Lei Federal n° 13.019/2014. 

 

10.6. A Administração Pública Estadual não cobrará dos participantes taxa para participar deste 

Chamamento Público. 
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10.7. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas correlatas 

à participação no Chamamento Público serão de inteira responsabilidade dos participantes do certame, não 

cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da Administração Pública Estadual. 

 

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

Anexo I - Termo de Referência para elaboração da proposta de Plano de Trabalho;  

Anexo II – Declaração de ciência e concordância; 

Anexo III – Declaração de que atende aos requisitos para celebração do Termo de colaboração e de que  não 

incorre nas vedações previstas na legislação de regência para a assinatura do instrumento de parceria; 

Anexo IV - Declaração sobre condições materiais;  

Anexo V - Diretrizes para  elaboração da proposta de Plano de trabalho; 

Anexo VI - Declaração de não impedimento pelo Tribunal de Contas e Dados da Abertura de Conta – Banco 

do Brasil; 

Anexo VII – Minuta de Termo de Colaboração. 


