
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Familia e da Assistencia Social

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO n' 01/SEMFAS/FMAS/20'16

Estabelece normas para a habilitageo e
seleg6o de propostas de entidades e
organizag6es de assist6ncia social
interessadas em receber apoio t6cnico e
financeiro de car6ter continuado para
prestagao dos Servigos Socioassistenciais
previstos e regulamentados na Resolug6o
n" 109, de 11 de novembro de 2009.

A Prefeitura Municipal de Aracaju, com sede localizada no Centro Administrativo
Aloisio Campos - Rua Frei Canolo de Noronha,42, Conjunto Costa e Silva, nesta
capital - inscrita no CNPJ n" 13.128.780/0001-00, representada pelo Senhor Prefeito
JoSo Alves Filho, por interm6dio da Secretaria Municipal da Familia e da Assistencia
Social - SEMFAS, inscrita no CNPJ n" 13.128.78010045-12, representada pela
Senhora SecretAria Maria Selma Mesquita, tamb6m gestora do Fundo Municipal de
Assist€ncia Social, tornam p0blico o presente Edital, ?rs pessoas juridicas de direito
privado sem fins lucrativos que possam interessar-se por procedimento seletivo para
a execugao dos Servigos Socioassistenciais de Protegdo Social B6sica e Proteg6o
Social Especial no Municipio de Aracaju/SE, previstos na Resolugao n" 109, de 11

de novembro de 2009 que aprova a TipificagSo Nacional de Servigos
Socioassistenciais, com fundamento na Lei n" 8.74211993, alterada pela Lei n"
12.43512011, que disp6e sobre a Organizagdo da Assist€ncia Social e d6 outras
provid6ncias; na Resolug6o n" 14512004 do Conselho Nacional de Assist6ncia Social

- CNAS, que aprova a Politica Nacional de Assist€ncia Social - PNAS e institui no
pais o SUAS; na ResolugSo CNAS n" 130, de 15 de julho de 2005, que aprova a
Norma Operacional B6sica - NOB/SUAS; ResolugSo n" 269, de 13 de dezembro de
2006, que aprova a Norma Operacional B6sica de Recursos Humanos - NOB/RH;
Decreto Lei n" 5.296/2004 e Lei n" 10.098/2000, que estabelecem normas gerais e
crit6rios b6sicos para a promogSo da acessibilidade das pessoas portadoras de
defici6ncia ou com mobilidade reduzida; Resolugdo CIT n" 01, de 07 de fevereiro de
2013 e Resolug6o CNAS n' 01, de 21 de fevereiro de 2013, que disp6em sobre o
reordenamento do Servigo de Conviv€ncia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV no
Ambito do SUAS; Decreto n" 7.788, de 15 de agosto de 2012, que Regulamenta o
Fundo Nacional de Assistdncia Social; Lei n' 7 .251, de 31 de outubro de 2011, que
institui o sistema de transferdncia de recursos financeiros do Fundo Estadual de
Assist6ncia Social ao Fundo Municipal; Decreto Municipal n' 315, de 12 de
novembro de 2004, que disciplina a celebragio de conv6nios ou similares que
envolvam a transferencia de recursos financeiros do Fundo Municipal de Assist6ncia
Social; Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterag6es, que institui normas
para licitag6es e contratos da Administragio P0blica e dd outras provid6ncias;
Instrug6o Normativa n" 003, de'10 de maio de 2013 e suas alterag6es, que dispoe

PAgina 1 de 17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Familia e da Assist6ncia Social

sobre convenios, termos de cooperagao t6cnica, contratos e termos de cooperagao
internacional (CTl), dentre outros ajustes de natureza financeira.

DO OBJETO

1. O presente Edital tem como objeto tornar p0blico o interesse da Municipalidade
em oferecer, indiretamente, atraves de pessoa (s) juridica (s) de direito privado sem
fins lucrativos selecionada por este processo seletivo, para a execuqao dos Servigos
Socioassistenciais de Protegio Social Bdsica e Protegao Social Especial, conforme
os servigos das seguintes linhas de agSo:

l. Servigo de Conviv€ncia e Fortalecimento de Vinculos para Criangas at6 06 anos,
previsto e regulamentado na Resolugdo n" 109, de 11 de novembro de 2009;

ll. Servigo de Convivdncia e Fortalecimento de Vlnculos para Criangas e
Adolescentes de 06 A 15 anos, da Protegdo Social B6sica, previsto e regulamentado
na Resolugdo CNAS n" 109, de 1 1 de novembro de 2009;

lll. Servigo de Conviv€ncia e Fortalecimento de Vinculos para Adolescentes e
Jovens de 15 e 17 anos, da Protegao Social B6sica, previsto e regulamentado na
Resolug6o CNAS n" 109, de 11 de novembro de 2009;

lV. Servigo de Conviv6ncia e Fortalecimento de Vinculos para ldosos, da ProtegSo
Social Bdsica, previsto e regulamentado na Resolugao CNAS n" 109, de 11 de
novembro de 2009;

V. Servigo de Protegdo Social Especial de M6dia Complexidade para Pessoas com
Defici€ncia, ldosos e suas Familias, previsto e regulamentado na Resolugdo CNAS
n' 109, de 1 1 de novembro de 2009;

Vl. Servigo de Protegio Social Especial de Alta Complexidade de Acolhimento
Institucional para ldosos, previsto e regulamentado na Resolugao CNAS n'109, de
11 de novembro de 2009.

2. As Diretrizes dos Serviqos, detalhando a especificidade de cada Linha de AgSo
estabelecida no item 1, estao disponiveis no Anexo ll - Diretrizes dos servigos das
linhas de a96o) para subsidiar a elaboragSo da proposta/plano de trabalho e
definigdo dos objetivos gerais e especificos, bem como das metas.

3. Este edital visa d execug6o indireta, pactuada por instrumento de convenio, por
meio das entidades privadas sem fins lucrativos, dos Servigos de Proteg6o Social
B6sica e Especial, de acordo com a especificidade de cada linha 9g ageo conforme
demonstrado no Anexo ll; ///' Pegina 2 de 17
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$ 1': E vedada a participagio de entidades privadas sem fins lucrativos cujo objeto
social n6o se relacione ds caracteristicas do programa ou que nao comprove as
condig6es t6cnicas e administrativas para o Conv€nio;

$ 2': E vedada a participagdo de entidades privadas sem fins lucrativos que tenham
como dirigentes, proprietarios ou controladores:

l. Agente politico de Poder ou do Minist6rio P0blico, dirigente de 6195o ou Entidade
da Administragdo Ptblica de qualquer esfera governamental, ou respectivo c6njuge
ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, at6 o
segundo grau do gestor do 6196o responsdvel para celebragdo do conv€nio;

ll. Servidor priblico dos 6rg5os ou Entidades de qualquer esfera de governo, bem
como seus respectivos c6njuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral
ou por afinidade at6 o 3' grau.

DA PROPOSTA/PLANO DE TRABALHO

4. A vigOncia para a execugao indireta dos servigos, dever6 ser planejada de acordo
com a especificidade de cada linha de a96o conforme demonstrado no Anexo ll;

5, O volume de recursos, as classificag6es orgamentdrias e de despesa, estimados
para a execugfio indireta dos servigos, ser6o classificados de acordo com a
especificidade de cada linha de ag6o conforme demonstrado no Anexo ll.

6. Os recursos disponibilizados para execugSo dos servigos propostos neste edital
deverao ser planejados para despesas de custeio e servigos;

$ l": Sendo vedado:

l. Realizar despesas a tltulo de taxa de administragdo, de ger€ncia ou similar;

ll. Efetuar pagamento a servidor ou empregado p0blico, a qualquer titulo, integrante
do quadro de pessoal de Org6o ou de Entidade da Administrag6o Prlblica direta ou
indireta de qualquer ente da federageo, por servigos de consultoria ou assist€ncia
t6cnica, salvo nas hip6teses previstas em leis especificas;

lll. Utilizar, ainda que em car6ter emergencial, os recursos para finalidade diversa da
estabelecida no Plano de Trabalho:

pogl

/
erior A vig€ncia do convdnio;lV. Realizar desoesa em data anterior ou
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V. Efetuar pagamento em data posterior d vig6ncia do instrumento, salvo se
expressamente autorizada pela autoridade competente da Concedente, desde que o
fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vig€ncia do instrumento pactuado;

Vl. Realizar despesas com taxas banc6rias, multas, com juros ou corregao
monet6ria, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos,
exceto no que se refere As multas, se decorrentes de atraso na transfer6ncia de
recursos pela Concedente, e desde que os prazos para pagamento e os percentuaas
sejam os mesmos aplicados no mercado;

Vll. Realizar despesas com publicidade, salvo a de car6ter educativo, informativo ou
de orientagdo social, da qual nao constem nomes, simbolos ou imagens que
caracterizem promogao pessoal e desde que previstas no Plano de Trabalho;

a. Em se tratando de publicag6es, material promocional e de divulgag6o de suas
atividades e eventos, cabe A Convenente mencionar que a atividade referida 6
mantida em conv€nio com a Prefeitura Municipal de Aracaju, atrav6s da Secretaria
Municipal da Familia e da Assist6ncia Social (Art. 13, inciso l, alinea 'h' do Decreto
Municipal n" 31 5 12004);

$ 2': Observado o limite de 5% do valor do objeto, os recursos do conv€nio poderao
custear despesas administrativas das entidades privadas sem fins lucrativos,
obedecidas as seguintes exig6ncias:

l. Estar expressamente previsto no plano de trabalho;

ll. Estar diretamente relacionadas ao objeto do conv€nio; e

lll, N6o estejam custeadas com recursos de outros conv€nios;

$ 3': Observado o limite de 60% do valor do objeto, os recursos do convEnio
poderdo custear servigos de pessoa fisica (recursos humanos), obedecidas as
seguintes exig€ncias:

l. Estar expressamente previsto no plano de trabalho;

ll. Estar diretamente relacionadas ao objeto do conv€nio; e

lll. N6o sejam custeadas com recursos de outros convOnios;

$ 4': Compete d entidade proponente assumir integralmente as responsabilidades
por todas as obrigag6es trabalhistas, previdenci6rias e tributArias, incidentes sobre o
objeto do Conv€nio.

7. A Proposta/Plano de Trabalho dever6 conter descrig6o do objeto a ser executado,
das metas a serem atingidas, das etapas e fases da execugio financeira e
cronograma de desembolso financeiro. rl

,u
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8. A Proposta/Plano de Trabalho deverd ser elaborada conforme modelo ilustrativo
do Anexo V, em papel timbrado com o simbolo da Prefeitura e, apresentar descrigdo
pormenorizada de metas quantitativas e mensur6veis a serem atingidas e de
atividades a serem executadas.

9. A Proposta/Plano de Trabalho ser6 analisada quanto d sua viabilidade e
adequagdo A execugio do objeto a ser conveniado.

DO PROCESSO SELETIVO

10. PoderSo participar do chamamento p0blico, entidades privadas sem fins
lucrativos inscritas no Conselho Municipal de Assist€ncia Social.

$ 1': HabilitagSo - Envelope A

l. Proposta de Credenciamento no processo seletivo deste Edital, conforme modelo
proposto no Anexo lll;

ll. DeclaragSo de Capacidade Tdcnica-Operacional, conforme modelo proposto no
Anexo lV:

lll. Comprovagdo do exercicio pleno da propriedade do im6vel, mediante certidSo
atualizada do cart6rio de im6veis do Municipio;

lV. C6pia legivel da inscrig6o no Conselho Municipal de Assist€ncia Social ou
declaragio emitida pelo CMAS em que conste a situagao de processo em
tramitagao;

V. C6pia legivel da inscrigSo no Conselho Municipal de Direito da Crianga e do
Adolescente ou, do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora
de Defici€ncia ou, do Conselho Municipal da Terceira ldade ou declaragio emitida
pelo Conselho que couber (conforme o servigo a qual a Entidade ird concorrer no
presente processo seletivo) em que conste a situagdo de processo em tramitagio;

Vl. C6pia do comprovante de cadastro ativo por meio de documentagdo emitida pela
Secretaria da Receita Federal, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica -
CNPJ;

Vll. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo -
FGTS;

Vlll. Certidio Negativa de D6bitos Trabalhistas;

lX. CertidSo Positiva com Efeitos de Negativa de D6bitos Relativos ds Contribuig6es
PrevidenciArias e As de Terceiros; , ,

/V
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X. CertidSo Positiva com Efeitos de Negativa de Debitos Relativos aos Tributos
Federais e a Dfvida Ativa da UniSo;

Xl. Certid6o Negativa de D6bitos Estaduais;

Xll. CertidSo Negativa de Ddbitos Municipais;

Xlll. C6pia leglvel do Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterag6es,
devidamente registrado. O objeto social do Contrato deverA ser compativel com o
objeto deste edital e estar em consonAncia com a Lei no 8.7 4211993 (LOAS);

XlV. C6pia legivel da ata de eleigdo do quadro dirigente atual;

XV. C6pia legivel de documento que comprove que a organizag6o da sociedade civil
funciona no enderego registrado no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ
da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB;

XVl. C6pia legivel e autenticada do Registro de ldentificagao (RG)' CPF e
comprovante residencial do (s) dirigente (s) da entidade;

XVll. Relagao da equipe t€cnica com descrigeo da capacidade profissional, nUmero

de inscrigSo no conselho competente, carga hor6ria, qualificag6o dos respons5veis
pelos servigos especializados;

XVlll. c6pia da Lei Municipal de Reconhecimento de utilidade P0blica da entidade
ou organizagao.

$ 2": Qualificag6o - Envelope B

l. Apresentagao da proposta/plano de trabalho (duas vias: uma impressa e uma
gravada em midia, destravada, conforme Anexo V) em consonAncia com as
Diretrizes dos servigos das linhas de ag6o, conforme orientado no Anexo ll, bem

como em conformidade com a ResolugSo CNASn" 109/2009 (Tipificag6o Nacional

de Servigos Socioassistenciais) e as normativas especificas de cada servigo,

informando nome da Instituig6o, CNPJ, enderego, telefone e email institucional,
nome do representante legal, CPF, RG, enderego, telefone e email (institucional e
pessoal), bem como, a descrigSo pormenorizada de metas, etapas e fases,
qualitativamente e quantitativamente mensuradas, a serem executadas.

ll. Relagao atualizada de usudrios atendidos referenciados no Municipio de Aracaju
(conforme Anexo Vl), que terao cobertura em fung6o da parceria legitimada, caso a
proposta pelo servigo pleiteado seja aprovada.

$ 3': E vedada a participagSo daquelas organizag6es da sociedade civil que:

l. Apresentarem irregularidade nas certid6es da organizagSo da sociedade civil;

ll. Apresentarem irregularidade nos conv6nios anteriores em qualquer Ambito:
municipal, estadual e federal. ,,

/(l
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DA APRESENTA9AO DAS PROPOSTAS

11, 56 estarao aptas a participar do processo
entidades que apresentarem os envelopes 'A'
solicitadas e, obedecerem aos prazos previstos
Anexo l.

seletivo do respectivo Edital, as
e 'B' com as documentag6es
no Cronograma, encontrado no

12. Os documentos deverao ser apresentados dentro de envelopes, direcionados ao
Edital de Chamamento P0blico n' 001/SEMFAS/FMAS/2O16, com nome, enderego e
telefone do remetente (organizagio da sociedade civil) e dever6 ser destinado d
Secretaria Municipal da Famllia e da Assist6ncia Social de Aracaju.

13. Somente serio aceitos aqueles envelopes que forem entregues no Protocolo
Geral do Centro Administrativo Aloisio Campos - Rua Frei Canolo de Noronha, 42,
Conjunto Costa e Silva, Aracaju/SE, de 08 ds 17h conforme estabelecido no Anexo l,
do cronograma.

Parigrafo Onico: Recomenda-se que todos os comprovantes de protocolo sejam
guardados em bom estado, para evitar qualquer preiuizo ds entidades interessadas.

14. As instituig6es que nao estiverem em conformidade com o disposto no item'11.'
se16o imediatamente desabilitadas.

DA SELEEAO

15. O processo seletivo ocorrer6 nos prazos estabelecidos no Anexo I

(Cronograma):

l. A anAlise e selegdo das propostas respeitar6 as seguinte etapas: 1a) Verificagdo
dos documentos do Envelope A - Habilitag6o; 2a) Verificagdo dos documentos do
Envelope B - QualificagSo; 3a) An6lise quantitativa dos documentos apresentados;
4a) An6lise qualitativa e quantitativa da Proposta/Plano de Trabalho; 5a) Ranking; 6")
Parecer da Comissdo de Seleg6o; 7a) E justificativa da ComissSo de Sele96o, em
caso de empate, conforme 'ParAgrafo Unico'do inciso ll, do ltem 15;

Parigrafo (nico: As 1a e 2a etapas da andlise e selegao das propostas sao
eliminat6rias em caso de aus€ncia de algum dos documentos solicitados no item 10.
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ll. No item 10, S 1" - inciso'VI'e S 2" - inciso'l'terdo pontuagio facultativa que pode
variar de 0 A 10. Para o item 11, $ 1' - inciso 'Vl' ser6 dado 1 (um) ponto por cada
ano de cadastro ativo (CNPJ), sendo 10 o limite mdximo de pontuagao,

independentemente que o cadastro ativo ultrapasse os 10 anos. Para o item'10 - $
2" - inciso 'l' a andlise levard em consideragSo a clareza, precis6o, a capacidade de
atendimento do servigo pleiteado, melhor custo-beneficio, consonAncia com as
Norma Operacional Bdsica do SUAS (NOB/SUAS) e de Recursos Humanos
(NOB/RH), bem como, consonAncia com a Tipificagio Nacional de Servigos
Socioassistenciais. Para os demais itens ser6 dada nota '0' (zero) na aus€ncia e '1'
(um) na apresentag6o do item;

Par5grafo Unico: Em caso de empate, ficarA a crit6rio da Comissdo de Seleqio
eleger as instituig6es ganhadoras, mediante justificativa.

16, O processo seletivo ser6 analisado e julgado por Comissdo de Sele96o, sob o
assessoramento da equipe t6cnica da Coordenadoria de Fundos e Conv6nios desta
Secretaria.

$ 1': A ComissSo de SelegSo ser6 previamente definida, conforme orienta o Decreto
Municipal no 5.112, de 23 de margo de 201 5;

$ 2": A Comissao tem como incumb€ncia analisar as propostas apresentadas pelas
entidades interessadas e avaliar se as instituig6es proponentes possuem as
condig6es necessdrias para execugao do servigo a conveniar, em estrita
observdncia aos ltens 10 e 16 deste edital.

DA INTERPOSI9AO DE RECURSO

17. O resultado publicado poder6 ser questionado pelas entidades participantes do
processo seletivo mediante requerimento de recurso, conforme Anexo Vll.

Par6grafo Onico: Somente serao aceitos para an6lise aqueles requerimentos dos
Recursos que forem entregues no Protocolo Geral do Centro Administrativo Aloisio
Campos - Rua Frei Luis Canolo de Noronha, 42, Conjunto Costa e Silva,
Aracaju/SE, de 08 irs 17H, conforme estabelecido no Anexo l, do cronograma, ap6s
divulgagdo do resultado no sitio da Prefeitura.

18, Os recursos propostos pelas organizag6es da sociedade civil serSo analisados
pelos membros da Comissdo de Selegdo, que elaborarA Parecer deferindo ou n6o
os requerimentos aPresentados. rr/tlI Pagina 8 de 17
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DO RESULTADO FINAL E FORMALIZA9AO

19. O Ranking de pontuagao e o Parecer da Comissdo de SelegSo sobre o
Resultado Parcial serSo divulgados no sltio da Prefeitura Municipal de Aracaju
(www.aracaju.se.gov.br), estando sujeitos a uma nova divulgageo de ranking caso
haja alguma altera€o do resultado mediante deferimento de recurso.

20. Ap6s fase da interposig6o de recursos e conclusSo final do processo seletivo, o
Resultado Final seri divulgado no sitio da Prefeitura Municipal de Aracaju
(www.aracaju.se.gov.br) e publicado em Di6rio Oficial do Municlpio.

21. Divulgado o Resultado Final, a Secretaria Municipal da Familia e da Assist6ncia
Social convocar6, no prazo de at6 30 (trinta) dias, as entidades selecionadas para

celebrag6o do convenio;

Parigrafo 0nico: O instrumento de celebrag6o do conv€nio somente produzird

efeitos juridicos ap6s a publicag6o de extrato no meio oficial de publicidade da
administragdo p0blica, neste caso, no Di6rio Oficial do Municlpio.

DAS COMPETEHCIES

22. Concedente

l. Providenciar a publicagdo do extrato do presente convCnio em Di6rio Oficial do
Municipio, no prazo de at6 vinte dias a contar de sua assinatura em estrita
observ6ncia ao Art. 17 do Decreto n" 315, de 12 de novembro de 2004, do Municipio
de Aracaju;

ll. Acompanhar e fiscalizar a execugao do convdnio;

lll. Emitir relat6rio circunstanciado sobre os resultados e sobre a regularidade da
aplicagio dos recursos do conv6nio pela Convenente;

lV. Para assegurar o acompanhamento e o controle dos resultados das a96es do
Conv6nio, o relat6rio quanto a regularidade ou nao da prestagao de contas de cada
parcela deverd ser encaminhado A Controladoria Geral do Municlpio para emissao
oe parecer;

V, Caso a prestagao de contas nao seja aprovada pela Concedente, exauridas as
provid6ncias cabiveis para a regularizagd,o da pend6ncia, a autoridade competente,
sob pena de responsabilidade solid6ria, adotard as provid€ncias necessarias a
instauragao do devido processo de Tomada de Contas Especial.

t(
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23. Convenente

l. Compete d Convenente garantir o padr6o de qualidade dos servigos prestados
(Art. 13, inciso l, allnea'e'do Decreto Municipal n' 31512004);

ll. A Convenente deve manter cadastro atualizado dos usudrios, assim como
prontu6rios e/ou relat6rios individualizados por tipo de atendimento que permitam o
acompanhamento, supervisao e controle dos servigos por parte da Secretaria
Municipal da Familia e da Assist6ncia Social, bem como disponibiliz6Jos ao 6196o
Concedente sempre que solicitado (Art. 13, inciso l, alinea'k'e Art. 15, inciso lX do
Decreto Municipal n' 315/2004):

lll. A Convenente deve prestar todo e qualquer esclarecimento ou informag6o
solicitada pela concedente e demais 6rg6os de controle (Art. 13, inciso l, alinea'l'do
Decreto Municipal n" 315/2004);

lV. Manter em arquivo especifico, em boa ordem e d disposigSo dos 6rgdos de
controle interno e externo, toda documentagdo relativa d execugdo fisico-financeira
do objeto deste Conv€nio.

DA EXECUSAO

24. Os servigos socioassistenciais ofertados devem corresponder as diretrizes dos
programas regulamentados em conformidade com a TipificagSo Nacional de
Servigos Socioassistenciais (Resolugdo n" 109/2009) e outras legislag6es e
orientag6es especificas dos servigos.

25, Compete A Convenente garantir o padreo de qualidade dos servigos prestados
(Art. 13, inciso l, alinea'e'do Decreto Municipal n' 315/2004).

26. A Convenente deve manter cadastro atualizado dos usu6rios, assim como
prontu6rios e/ou relat6rios individualizados por tipo de atendimento que permitam o
acompanhamento, supervisao e controle dos servigos por parte da Secretaria
Municipal da Familia e da Assist€ncia Social, bem como disponibiliz6-los ao 6196o
Concedente sempre que solicitado (Art. 13, inciso l, alinea'k'e Art. 16, inciso lX do
Decreto Municipal n' 315/2004).

27. A execugdo ser6 acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a regularidade
dos atos praticados e a plena execugao do objeto, respondendo a Convenente ou
contratado pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na
execugSo do Conv€nio. tt

,l/
I
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28. Os processos, os documentos ou as informag6es referentes a execugao de
Conv€nio neo poderao ser sonegados aos servidores dos 6rgaos e entidades
p0blicas Concedentes ou contratantes e dos 6rg6os de controle interno e externo,

Parigrafo 0nico: Aquele que, por agao ou omiss6o, causar embarago,
constrangimento ou obsteculo d atuag6o dos servidores dos 6rg6os e entidades
ptlblicas Concedentes ou contratantes e dos 6rg6os de controle interno e externo do
Estado de Sergipe, no desempenho de suas fung6es institucionais necess6rias ao
acompanhamento e fiscalizagio dos recursos estaduais transferidos, ficar6 sujeito d
responsabilizagio administrativa, civil e penal.

29. Mediante celebragao e publicag6o do convCnio no Di6rio Oficial do Municipio,
serd repassada e organizagao a primeira parcela.

$ 1': Os recursos deverao ser mantidos em conta bancAria vinculada ao Conv€nio,
cujos saques somente poderdo ocorrer para o pagamento de despesas previstas
nos Planos de Trabalho, mediante cheque nominativo ao benefici6rio;

$ 2': Os saldos de Conv€nio, enquanto ndo utilizados, serao obrigatoriamente
aplicados em cadernetas de poupanga de instituigdo financeira oficial, se a previseo
de seu uso for igual ou superior a um mds, ou em fundo de aplicagSo financeira de
curto prazo;

$ 3': Os rendimentos das aplicag6es financeiras serio, obrigatoriamente, aplicados
no objeto do Conv€nio, estando sujeitos ds mesmas condig6es de prestagio de
contas exigidas para os demais recursos conveniados'

$ 4': As receitas oriundas dos rendimentos de aplicag6es financeiras nao poderao
ser computadas como contrapartida da Convenente ou interveniente;

$ 5': Compete d parte Convenente arcar com o pagamento de toda e qualquer
despesa excedente aos recursos do Conv€nio;

30. A liberag6o dos recursos destinados ao cumprimento do objeto pactuado
obedecer5 ao cronograma de desembolso, constante do Plano de Trabalho,
conforme a liberagSo dos recursos federais para o Fundo Municipal de Assist€ncia
Social (Art. 20 do Decreto n' 315/2004).

Par6grafo rinico: Quando a liberagao dos recursos do Conv€nio ocorrer em mais de
uma parcela, a liberag6o da parcela seguinte ficar6 condicionada d apresentagao da
prestag6o de contas da parcela anterior.l
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31. A execug6o do objeto de convEnio deve ser iniciada imediatamente
concomitante A formalizagio do convdnio e repasse de recursos.

32. Para compra de material e contratagao de servigos com recursos do conv6nio,
as entidades contempladas neste Edital, no ato, Convenentes, deverao realizar
cotagao pr6via de pregos no mercado, em no minimo trds fornecedores, observados
os principios da impessoalidade, da moralidade e da economicidade.

33, A prestagSo de contas do Convdnio ser6 constituida pelos seguintes
documentos:

l. C6pia dos Planos de Trabalho e de AplicagSo dos recursos do Conv6nio;

ll. C6pia do Termo do Convdnio e de seus respectivos Termos Aditivos, quando

houver;

lll. Demonstrativo de receita e despesa;

lV. RelagSo de pagamentos;

V. Demonstrativo de conciliagdo banc6ria;

Vl. Demonstrativo de bens adquiridos, produzidos ou construidos com recursos do
Conv6nio, quando aplic6vel;

Vll. Demonstrativo de aplicagdo dos recursos do Conv€nio;

Vlll. C6pia da publicagSo do extrato do Conv6nio e, quando houver, de seus Termos
Aditivos no Di6rio Oficial;

lX. C6pia do Parecer da Procuradoria Geral do Convdnio e, quando houver, de seus
Termos Aditivos;

X, C6pia das Notas de Empenho e das Notas de Anulagdo de Empenho, quando
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Xl. Relat6rio circunstanciado sobre os resultados alcangados com a execuqao do
objeto do Conv€nio;

Pardgrafo Unico: No relat6rio devem constar as atividades executadas, lista de
participag6o dos usuArios/beneficiArios, registros fotogrdficos e o que mais couber,
conforme a Convenente julgar relevante, bem como, mediante orientagao da
Unidade de Conv€nios da Secretaria Municipal da Familia e da Assist6ncia Socia..

Xll. Documentos comprobat6rios de todas as despesas executadas no objeto do
Conv6nio;

Xlll. Extratos originais de toda a movimentag6o financeira da conta bancSria do
Conv6nio;

XlV. Documentos comprobat6rios do recolhimento do saldo de recursos do
Conv€nio, quando houver;

Parigrafo Unico: Os comprovantes de dep6sitos/aportes tamb6m deverao compor
a prestagao de contas;

XV, Originais dos contratos firmados com terceiros pela Convenente;

$ 1": A Execugdo da Receita e da Despesa Financeira e a Conciliagio dos Saldos
Bancdrios deverSo ser assinadas por contabilista legalmente habilitado, cuja
assinatura nessas pegas contdbeis deve ser identificada com o CPF e o n0mero do
regisho profissional no respectivo Conselho Regional de Contabilidade;

$ 2': A prestageo de contas parcial de parcela do Conv€nio dever5 ser apresentada
dentro de tempo hdbil, para assegurar a liberagio dos recursos da parcela

subseqiiente;

a. Em caso de n6o haver a prestagao de contas parcial de alguma parcela do
Convdnio, em tempo h5bil ao exame da documentag6o comprobat6ria das despesas
executadas, fica proibida a transferCncia dos recursos da parcela subsequente' sob
pena de responsabilidade do titular do 6196o ou da Entidade da Administrag6o
P0blica Municipal, direta ou indireta;

$ 3': A prestagao de contas final do Conv€nio deverd ocorrer no prazo de at6 trinta
dias consecutivos, a contar do t6rmino de sua vig6ncia.

4
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DAS D|SPOSrS6eS rrruerS

34. Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-6 o dia do inicio e incluir-se-6
o do vencimento, e considerar-se-ao os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contr6rio (Lei no 8.666/1993, Art. 1 10).

35. Em caso de ampliagio das metas do objeto do conv€nio e/ou da execugao do
servigo, previamente aprovada pela administragdo prlblica, poderao ser acrescidos
recursos mediante Termo Aditivo.

Parigrafo rinico: Os Termos Aditivos realizados, durante a execugao do objeto do
conv6nio de natureza financeira, deverdo integrar o Plano de Trabalho.

36. A utilizagdo dos recursos do Convdnio em desconformidade com o respectivo
objeto e plano de trabalho, ensejarA a obrigaqdo da Convenente devolv6Jos
devidamente atualizados.

37. No caso de constatagao de irregularidades ou de descumprimento pela
Convenente das condig6es estabelecidas no Conv6nio, o OrgSo ou Entidade
Concedente, deverd suspender a liberagSo das parcelas restantes; bem como
determinar o bloqueio dos valores da conta banc6ria vinculada ao Convdnio, at6 a
total quitagao ou regularizagio da penddncia;

$ 1': Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas
obtidas nas aplicag6es _financeiras realizadas, n6o utilizadas no objeto pactuado,
ser6o devolvidos ao Org6o ou Entidade repassador dos recursos, no prazo
estabelecido para a apresentagao da prestageo de contas:

$ 2': Caso a prestagao de contas nao seja aprovada pela Concedente, exauridas as
provid€ncias cabiveis para a regularizaglo da pendencia, a autoridade competente,
sob pena de responsabilidade soliddria, adotar6 as provid6ncias necessdrias A

instauragio do devido processo de Tomada de Contas Especial.

38. Constitui motivo justo e suficiente para a imediata rescisdo do Convdnio, dentre
outros, a utilizagdo dos recursos financeiros em finalidades estranhas aquelas
previstas nos respectivos Planos de Trabalho e de Aplicag6o;

Par6grafo fnico: A rescis6o do Conv€nio, quando resulte dano ao er6rio, enseja a
instauragSo de Tomada de Contas Especial.
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39. Os documentos comprobat6rios da execugio fisico-financeira do convEnio
deverSo ser mantidos em arquivo especifico, em boa ordem e d disposigdo dos
6rgaos de controle interno e externo, pelo prazo de 30 (trinta) anos, a contar da
conclusio do objeto do Conv€nio.

40. Este edital entra em vigor A partir da data de sua publicagSo em Didrio Oficial do
Municipio.

\----
-U) v)

i'ARIA OO CARiIIO DO NASCIIIENTO ALVES

Secretiria Municipal da Familia e da Assist6ncia Social
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DAS NORMATIVAS LEGAIS

- Constituig6o da Repfblica Federativa do Brasil (1988);

- Lei n" 8.74211993, alterada pela Lei n" 12.43512011, que disp6e sobre a Lei
Organizagio da Assist6ncia Social e d6 outras provid6ncias;

- ResolugSo n' 14512004 do Conselho Nacional de Assist6ncia Social - CNAS, que
aorova a Politica Nacional de Assistencia Social - PNAS e institui no pais o SUAS;

- Resolugdo CNAS n' 130, de 1 5 de julho de 2005, que aprova a Norma Operacional
B6sica - NOB/SUAS;

- ResolugSo n" 269, de 13 de dezembro de 2006, que aprova a Norma Operacional
B6sica de Recursos Humanos - NOB/RH;

- Resolug6o n'109, de 11 de novembro de 2009 que aprova a Tipificag6o Nacional
de Servigos Socioassistenciais;

- Decreto n" 7.788, de 15 de agosto de 20'12, que Regulamenta o Fundo Nacional de
Assist6ncia Social;

- Lei n" 7.251, de 31 de outubro de 2011, que institui o sistema de transfer6ncia de
recursos financeiros do Fundo Estadual de Assistdncia Social aos Fundos
Municipais;

- Resolugio n" 16, de 5 de maio de 2010, define os parAmetros nacionais para a
inscrigio das entidades e organizag6es de assistdncia social, bem como dos
servigos, programas, projetos e beneficios socioassistenciais nos Conselhos de
Assistdncia Social dos Municipios e do Distrito Federal;

- Decreto N" 6.214, de 26 de setembro de 20O7; Decreto N" 6.564, de 12 de
setembro de 2008 e Portaria MDS N' 44, de 25 de fevereiro de 2009, que disp6em
sobre o Beneficio de Prestag5o Continuada (BPC);

- Legislag6es sobre o Cadastro Unico para Programas Sociais e o Programa Bolsa
Familia;

- Protocolo de Gest6o Integrada de Servigos, Beneficios e Transfer€ncia de Renda
no 6mbito do Sistema Unico de Assistdncia Social - SUAS (2009);

- Decreto N' 7.612 de 17 de novembro de 20'11 que institui o Plano Nacional dos
Direitos da Pessoa com Defici€ncia - Plano Viver sem Limite.

- Politica Nacional para a InclusSo da Pessoa com Defici€ncia (1999);

- Classificageo Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Safde - CIF (2001);

- Convengao sobre os Direitos das Pessoas com Deficiencia e seu Protocolo
Facultativo (2008);

- Decreto Lei n' 5.29612004 e Lei n" 10.098/2000, que estabelecem normas gerais e
critdrios bdsicos para a promogSo da acessibilidade das pessoas portadoras de
defici€ncia ou com mobilidade reduzida;

fl Pagina 16 de 17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Familia e da Assist6ncia Social

- Portaria Minist6rio da SaUde n" 793, de 24 de abril de 2012: Institui a Rede de
Cuidados A Pessoa com Defici€ncia no 6mbito do Sistema Unico de Saride;

- Resolugio n' 3, de 07 de margo de 2013, Portaria Interministerial n" 3, de 21
desetembrode20l2, Resolugdon'7, de 12 de abril de 2012, Resolugaon'11,
de 24 de abril de 2012 e Poftaria MDS n' 140, de 28 de junho de 2012, que disp6em
sobre o cofinanciamento federal do Piso de Alta Complexidade ll - PAC ll e os
servigos de Protegio Social Especial para Pessoas com Deficidncia;

- Portaria n'134 de 28 de novembro de 2013 Disp6e sobre o cofinanciamento
federal do Servigo de Conviv6ncia e Fortalecimento de Vlnculos - SCFV, por meio
do Piso B6sico Varidvel - PBV, e d5 outras providdncias.;

- Resolugeo CIT n' 01, de 07 de fevereiro de 2013 e Resolugao CNAS n" 01 , de 21
de fevereiro de 2013, que disp6em sobre o reordenamento do Servigo de
Conviv€ncia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV no Ambito do SUAS;

- Lei n'8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, que institui nonnas para
licitag6es e contratos da AdministragSo P0blica e dd outras provid6ncias;

- Decreto Municipal n" 315, de'12 de novembro de2004, que disciplina a celebragdo
de conv6nios ou similares que envolvam a transferencia de recursos financeiros do
Fundo Municipal de Assist€ncia Social;

- Instrugao Normativa n'003, de'10 de maio de 2013 e suas alterag6es, que disp6e
sobre conv€nios, termos de cooperagao t6cnica, contratos e termos de cooperagao
internacional (CTl), dentre outros;
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