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PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 
SÃO GONÇALO 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 
Em, 11 de março de 2020. 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO Nº 057/2020 

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O 
ORÇAMENTO E O QUADRO DE 
DETALHAMENTO DAS DESPESAS DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FAZENDA E DE 
EDUCAÇÃO. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de 
suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 
1048 de 07 de janeiro de 2020 - Lei Orçamentária para 2020, 
com a Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei 
Orgânica Municipal. 

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios nos 

399/GAB/SEMED/2020 de 09 de março de 2020 e 0138/SEMFA-
GP/2020 de 10 de março de 2020. 

DECRETA: 
Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o 

Orçamento, na forma do Anexo, das Secretarias Municipais de 
Fazenda e de Educação no valor de R$ 8.252.500,00 (Oito mi-
lhões, duzentos e cinquenta e dois mil e quinhentos reais). 

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, 
ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e 
o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto nº 
005 de 13 de janeiro de 2020 e Lei nº 1047 de 07 de janeiro de 
2020. 

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenien-
tes de anulação parcial de dotações orçamentárias. 

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

São Gonçalo, 10 de março de 2020. 
JOSÉ LUIZ NANCI 

Prefeito 
ANEXO DECRETO Nº 057/2020. 
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – EXERCICIO 
2020 
Órgãos: Secretarias Municipais de Fazenda e de Educação. 

PROGRAMA  
DE 

TRABALHO 

NATUREZA  
DA 

DESPESA 

DESP. F. VALOR (R$ 1) 
ACRÉSCIMO CANCELAMENTO 

20.24.28.843.4006.0.007 4.6.90.71.00 59 00 252.500,00 0,00 
20.24.28.843.4010.0.004 4.6.90.92.00 63 00 0,00 252.500,00 
20.27.12.361.2028.2.100 3.3.90.39.00 120 06 8.000.000,00 0,00 

 4.4.90.52.00 123 06 0,00 1.100.000,00 
20.27.12.361.2061.2.016 4.4.90.51.00 130 06 0,00 500.000,00 
20.27.12.361.2086.2.136 3.3.90.39.00 136 06 0,00 3.200.000,00 
20.27.12.365.2061.2.015 4.4.90.51.00 152 06 0,00 2.900.000,00 
20.27.12.367.2030.2.104 3.3.50.43.00 165 06 0,00 300.000,00 

TOTAL 8.252.500,00 8.252.500,00 
 

CORRIGENDA DO DECRETO Nº 034/2020, publicado em D.O.E. 
de 12 de fevereiro de 2020.  
ONDE SE LÊ: ...Salvador Augusto de Mendonça, CPF 
075.724.467-01, Titular, ... 
LEIA-SE: ...Salvador Augusto de Mendonça Pacheco, CPF 
075.724.467-01, Titular, ...  
ONDE SE LÊ: ...Lenneke Francys Vieira Barrault, CPF 
053.653.214-13, Suplente, ... 
LEIA-SE: ....Ienneke Francys Vieira Barrault, CPF 053.653.214-
13, Suplente,... 

São Gonçalo, 10 de março de 2020. 
JOSÉ LUIZ NANCI 

Prefeito 
PORTARIA Nº 396/2020 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso 
das suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no 
inciso I, do artigo 10, Lei nº 050/91 de 05 de dezembro de 1991. 

RESOLVE: 
Excluir da portaria nº 1980/2019, as candidatas classifi-

cadas conforme relação abaixo, na forma do artigo 16 parágra-
fo 6º da Lei nº 050/91. 
MÉDICO PEDIATRA 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 
6090710 ROBERTA ALMEIDA LENGRUBER 1° 

6122612 MARIANA LIMA DE CARVALHO 2° 
São Gonçalo, em 10 de março de 2020. 

JOSÉ LUIZ NANCI 
Prefeito 

PORTARIA Nº 397/2020 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso 

das suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no 
inciso I, do artigo 10, Lei nº 050/91 de 05 de dezembro de 1991. 

RESOLVE: 
Excluir da portaria nº 21/2020, os candidatos classifi-

cados conforme relação abaixo, na forma do artigo 16 parágra-
fo 6º da Lei nº 050/91. 
TÉCNICO DE APOIO ESPECIALIZADO/ARRECADAÇÃO 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 
6160832 VICTOR SILVA GAIA 1° 
6081878 ELZILENE DA SILVA ANDRADE 2° 

ENFERMEIRO 
INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

6074669 CARINA BULCAO PINTO 12° 
6087140 DIEGO WILLER RIBEIRO OLIVEIRA 13° 
6166253 LUIS FELIPE PINTO BARACHO 15° 
6105254 THAIS CAMARA SILVEIRA 18º 

6087108 
WASHINGTON ALVES DOS SANTOS 
JUNIOR 19° 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

6053351 
CAMILLA LUCENA DOS SANTOS BE-
SERRA 12° 

6028616 ROSILEA DE SIQUEIRA MOURA 13° 
FISIOTERAPEUTA 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 
6002609 PRISCILLA BRASILEIRO CONSTANTINO 1° 
6040527 JOSANA COSTA MARQUES FERREIRA 3° 
6083609 NATALIA VASCONCELOS CASQUILHO 4° 

MÉDICO ANESTESIOLOGISTA 
INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

6104010 BRUNA BARRETO FALCAO 8° 
MÉDICO DERMATOLOGISTA 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 
6178090 JULIA CARNEIRO DA CUNHA 2° 
6115055 CARLA SODRE DE CARVALHO 3° 

MÉDICO GINECOLOGISTA 
INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

6150306 KATIANA BASSANI TURON 2° 
MÉDICO GINECOLOGISTA / OBSTETRA 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 
6115527 DAYVISON HILARIO DA SILVA 3° 
6138772 RAFAEL GRAVINA KINUPP 4° 

MÉDICO INTENSIVISTA 
INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

6166911 WANDERSON DO CANTO VIDAL 1° 

6043046 
PEDRO THIAGO GOMES DO AMARAL 
SANTIAGO DE ALMEIDA 2° 

MÉDICO INTENSIVISTA / NEONATAL 
INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

6178928 MATHEUS MICHIMOTO BARINO 2° 
MÉDICO OFTALMOLOGISTA 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 
6017991 GABRIELLE ANGELIM VIEIRA 1° 

6043100 
FERNANDA PASSARELLI DE SOUZA 
LIMA 2° 

6047297 
MARIA AUGUSTA ORNELLAS DE SOU-
ZA 3° 

MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 
INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

6160204 
PRISCILLA DE SOUZA CAMPOS DOS 
SANTOS 1° 

6165532 RAPHAELLA COSTA MOREIRA SIMEN 2° 
6088244 RODRIGO CANTINI 3° 
6022766 IGNACIO GARCIA NUNES JUNIOR 4° 

MÉDICO REUMATOLOGISTA 
INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

6066984 DANIELE MAIA DE JESUS VALVIESSE 1° 
MÉDICO SANITARISTA 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 
6066364 SANDRA REGINA MARTINS FIALHO 2° 

MÉDICO SOCORRISTA 
INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

6131654 
SAMUEL SANTOS DO NASCIMENTO 
JUNIOR 1° 

6173349 JULIANA MAIA DE MACEDO 2° 
6140505 ODILARD DA SILVA PONTES JUNIOR 3° 

6143245 
VANESSA CRISTINA MARCELO DA 
SILVA 4° 

6131115 ALESSANDRO KNUPP 5° 
MÉDICO UROLOGISTA 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 
6141765 TIAGO RIBEIRO NINIS DE SOUZA 2° 
6027369 DANIEL CARVALHO RIBEIRO 3° 
6126766 ARNALDO CARLOS SCHEFFELMEIER 5° 

São Gonçalo, em 10 de março de 2020. 
JOSÉ LUIZ NANCI 
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Prefeito 

PORTARIA Nº 398/2020 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso 

das suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no 
inciso I, do artigo 10, Lei nº 050/91 de 05 de dezembro de 1991. 

RESOLVE: 
Excluir da portaria nº 22/2020, o candidato classificado 

conforme relação abaixo, na forma do artigo 16 parágrafo 6º da 
Lei nº 050/91. 
ANALISTA DE ENGENHARIA CIVIL/PERITO 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

6038492 
GILBERTO NUNES DE CARVALHO 
FILHO 8° 

São Gonçalo, em 10 de março de 2020. 
JOSÉ LUIZ NANCI 

PORTARIA Nº 399/2020 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso 

das suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no 
inciso I, do artigo 10, Lei nº 050/91 de 05 de dezembro de 1991. 

RESOLVE: 
Excluir da portaria nº 23/2020, a candidata classificada 

conforme relação abaixo, na forma do artigo 16 parágrafo 6º da 
Lei nº 050/91. 
MÉDICO – MEDICINA DO TRABALHO 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 
6182275 LUCIANA RIBEIRO DE ARAUJO 8° 

São Gonçalo, em 10 de março de 2020. 
JOSÉ LUIZ NANCI 

Prefeito 
PORTARIA Nº 400/2020 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso 
das suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no 
inciso I, do artigo 10, Lei nº 050/91 de 05 de dezembro de 1991. 

RESOLVE: 
Excluir da portaria nº 24/2020, os candidatos classifi-

cados conforme relação abaixo, na forma do artigo 16 parágra-
fo 6º da Lei nº 050/91. 
ANALISTA DE CONTABILIDADE 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 
5016452 WALQUIRIA SOUZA DOS SANTOS 8° 
6016340 ALLEXANDRO MATOS PAIXAO 9° 
6051308 WAGNER DE SOUZA MANUEL 10° 

6140262 
MERIENI DE AZEVEDO MELLO 
MONTEIRO 13° 

São Gonçalo, em 10 de março de 2020. 
JOSÉ LUIZ NANCI 

Prefeito 
SEMAD 

DESPACHO DA SECRETÁRIA 
Defiro os processos abaixo relacionados: 
Processos nos  27041/2019, 27162/2019, 27211/2019, 27250/2019, 
27304/2019, 27458/2019, 8687/2020, 8690/2020, 8694/2020, 
8698/2020, 8700/2020, 8701/2020, 8702/2020, 8704/2020, 
8707/2020 e 8708/2020. 

São Gonçalo, 10 de março de 2020. 
ANNA LUIZA PERNI DA CRUZ CARDOSO 

Secretária Municipal de Administração 
SEMFA 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
O Departamento de IPTU e Taxas da Secretaria Munici-

pal de Fazenda, faz saber a (o) Senhor (a) ANTÔNIO JOSÉ 
GONÇALVES FIGUEIRA (CPF 413.xxx.xxx49), que teve contra 
si lavrada a Notificação de Lançamento – IPTU e TCL, nos ter-
mos a seguir transcritos, sendo o prazo para pagamento, ou 
impugnação, de 30 (trinta) dias, contados da publicação deste 
edital. 
Para quaisquer outras informações, deverá dirigir-se a Secre-
taria Municipal de Fazenda, na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100 – 
Centro/São Gonçalo. 
Processo nº 10415/2020 
Inscrição (ões) nº 407296-060 
Objeto: Lançamento de IPTU e TCLD. 
EMBASAMENTO LEGAL: 
Lei nº 5172/66, Art. 173, Inciso I. 
Lei nº 5172/66, Art. 142, Inciso VIII. 
Lei nº 041/03, Art. 188 e 205. 

São Gonçalo, 05 de março de 2020. 
PEDRO LUCIANO DE LEMOS FRANCO 

Subsecretário Municipal de Tributos 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
O Departamento de IPTU e Taxas da Secretaria Munici-

pal de Fazenda, faz saber a (o) Senhor (a) CRISTINA GRAN-
DELLE DA COSTA (CPF 014.xxx.xxx-59), que teve contra si 
lavrada a Notificação de Lançamento – IPTU e TCL, nos termos 
a seguir transcritos, sendo o prazo para pagamento, ou im-
pugnação, de 30 (trinta) dias, contados da publicação deste 
edital. 
Para quaisquer outras informações, deverá dirigir-se a Secre-
taria Municipal de Fazenda, na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100 – 
Centro/São Gonçalo. 
Processo nº 23639/2016 
Inscrição (ões) nº 544120-000 
Objeto: Lançamento de IPTU e TCLD. 
EMBASAMENTO LEGAL: 
Lei nº 5172/66, Art. 173, Inciso I. 
Lei nº 5172/66, Art. 142, Inciso VIII. 
Lei nº 041/03, Art. 188 e 205. 

São Gonçalo, 05 de março de 2020. 
PEDRO LUCIANO DE LEMOS FRANCO 

Subsecretário Municipal de Tributos 
SEMTRAN 

RESOLUÇÃO Nº 017/SEMTRAN/2020 
DISPÕE SOBRE A CIRCULAÇÃO, 
ESTACIONAMENTO E PARADA DE VEÍCULOS, 
NAS VIAS TERRESTRES SOB CIRCUNSCRIÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no 
uso de suas atribuições, e de acordo com o art. 24, incisos II e 
III, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,  

RESOLVE: 
Considerando que assegurar a mobilidade urbana efi-

ciente compete à Secretaria Municipal de Transportes – SEM-
TRAN, conforme incisos I e II, do § 10º, do art. 144, da Consti-
tuição da República Federativa do Brasil de 1988; 

Considerando as necessidades de logística para aten-
der as necessidades de obra pública em execução; 

Art. 1º - Proibir o estacionamento de veículos em am-
bos os lados da Rua Elvis Preslei, no trecho compreendido 
entre a Rua Adelaide Lima e a Est. RJ-104. 

§ 1º - Salvo nos casos em que haja Autorização expe-
dida pela SEMTRAN, ou nos casos de emergência, nenhuma 
obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre 
circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua 
segurança, será iniciada nas vias citadas neste artigo. 

§ 2º - Salvo aos domingos e feriados, fica proibido o es-
tacionamento de veículos nas faixas de rolamento das vias 
citadas neste artigo, nos horários compreendidos entre 
7h00min e 17h00min. 

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

São Gonçalo, 09 de março de 2020. 
THIAGO DE ARAÚJO SILVA 

Secretário Municipal de Transportes 
DESPACHO DO PRESIDENTE 

RECURSOS A CADP – I - Sessão de 02/03/2020. 
JULGAMENTO DE MULTA: 
DEFERIR os seguintes processos: 1535/2019, 1541/2019. 
INDEFERIR os seguintes processos: 1978/2019, 1992/2019, 
2088/2019, 2119/2019, 2121/2019, 2134/2019, 2135/2019, 
2388/2019. 

ALCINEI DA S. CUBAS 
Presidente da 1ª CADP 

DESPACHO DO PRESIDENTE 
RECURSOS A CADP – I - Sessão de 03/03/2020. 
JULGAMENTO DE MULTA:  
DEFERIR os seguintes processos: 1516/2019, 1524/2019, 
E12/189/100834/2018. 
INDEFERIR os seguintes processos: 1896/2019, 2059/2019, 
2081/2019, 2385/2019, 2389/2019, 3042/2019, 3043/2019, 
3050/2019. 

ALCINEI DA S. CUBAS 
Presidente da 1ª CADP  

DESPACHO DO PRESIDENTE 
RECURSOS A CADP – I - Sessão de 04/03/2020. 
JULGAMENTO DE MULTA:  
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DEFERIR o seguinte processo: E16/025/516/2019. 
INDEFERIR os seguintes processos: 1782/2019, 1783/2019, 
1793/2019, 1796/2019, 1799/2019, 1822/2019, 1880/2019, 
1920/2019, 1928/2019. 

ALCINEI DA S. CUBAS 
Presidente da 1ª CADP 

DESPACHO DO PRESIDENTE 
RECURSOS A CADP – I - Sessão de 05/03/2020. 
JULGAMENTO DE MULTA: 
DEFERIR os seguintes processos: 3166/2018, 3694/2018. 
INDEFERIR os seguintes processos: 170/2019, 1095/2019, 
2037/2019, 2040/2019, 2096/2019, 2099/2019, 2315/2019, 
E16/119/393/2019. 

ALCINEI DA S. CUBAS 
Presidente da 1ª CADP 

DESPACHO DO PRESIDENTE 
RECURSOS A CADP – I - Sessão de 06/03/2020. 
JULGAMENTO DE MULTA: 
DEFERIR o seguinte processo: 4508/2019. 
INDEFERIR os seguintes processos: E12/013/102000/2018, 
E12/037/100819/2018, E12/039/100313/2018, 
E12/184/100892/2018, E12/190/100246/2018, 
E12/190/100247/2018, E16/029/458/2019, E16/064/442/2019, 
E16/064/578/2019, E16/064/774/2019. 

ALCINEI DA S. CUBAS 
Presidente da 1ª CADP 

RECURSOS A CADP – II - Sessão de 02/03/2020. 
JULGAMENTO DE MULTA:  
DEFERIR os seguintes processos: 2117/2019, 2120/2019, 
2137/2019. 
INDEFERIR os seguintes processos: 3161/2018, 1464/2019, 
1469/2019, 1474/2019, 1485/2019, 1501/2019, 1503/2019, 
2394/2019. 

LILIANE PERDOMO SANTOS BLOISE 
Presidente da 2ª CADP 

DESPACHO DO PRESIDENTE 
RECURSOS A CADP – II - Sessão de 03/03/2020. 
JULGAMENTO DE MULTA: 
DEFERIR o seguinte processo: 2078/2019. 
INDEFERIR os seguintes processos: 2335/2019, 2340/2019, 
2341/2019, 2344/2019, 2360/2019, 2373/2019, 2374/2019, 
2387/2019, 2396/2019. 

LILIANE PERDOMO SANTOS BLOISE  
Presidente da 2ª CADP 

DESPACHO DO PRESIDENTE 
RECURSOS A CADP – II - Sessão de 04/03/2020. 
JULGAMENTO DE MULTA:  
DEFERIR o seguinte processo: 1434/2019. 
INDEFERIR os seguintes processos: 2342/2019, 2428/2019, 
2430/2019, 2431/2019, 2433/2019, 2434/2019, 2436/2019, 
2440/2019, 2457/2019. 

LILIANE PERDOMO SANTOS BLOISE 
Presidente da 2ª CADP 

DESPACHO DO PRESIDENTE 
RECURSOS A CADP – II - Sessão de 05/03/2020. 
JULGAMENTO DE MULTA:  
DEFERIR os seguintes processos: 3207/2018, 3358/2018. 
INDEFERIR os seguintes processos: 172/2018, 1440/2019, 
1443/2019, 1450/2019, 1468/2019, 2415/2019, 2442/2019, 
2459/2019. 

LILIANE PERDOMO SANTOS BLOISE 
Presidente da 2ª CADP 

DESPACHO DO PRESIDENTE 
RECURSOS A CADP – II - Sessão de 06/03/2020. 
JULGAMENTO DE MULTA:  
DEFERIR os seguintes processos: 3198/2018, 3236/2018. 
INDEFERIR os seguintes processos: 1402/2019, 1451/2019, 
2063/2019, 2095/2019, 2100/2019, 2171/2019, 2172/2019, 
3044/2019. 

LILIANE PERDOMO SANTOS BLOISE 
Presidente da 2ª CADP 

DESPACHO DO PRESIDENTE 
RECURSOS A CADP – III - Sessão de 02/03/2020. 
JULGAMENTO DE MULTA:  
DEFERIR os seguintes processos: 2435/2019, 2438/2019. 

INDEFERIR os seguintes processos: 2889/2018, 3210/2018, 
3219/2018, 3223/2018, 3230/2018, 3241/2018, 3265/2018, 
3294/2018, 3335/2018. 

THAYNÁ SOUZA DA SILVA 
Presidente da 3ª CADP 

DESPACHO DO PRESIDENTE 
RECURSOS A CADP – III - Sessão de 03/03/2020. 
JULGAMENTO DE MULTA:  
DEFERIR os seguintes processos: 2372/2019, 2429/2019, 
2441/2019. 
INDEFERIR os seguintes processos: 3244/2018, 3272/2018, 
3279/2018, 1514/2019, 1515/2019, 1532/2019, 1533/2019. 

THAYNÁ SOUZA DA SILVA 
Presidente da 3ª CADP 

DESPACHO DO PRESIDENTE 
RECURSOS A CADP – III - Sessão de 04/03/2020. 
JULGAMENTO DE MULTA:  
DEFERIR os seguintes processos: 1652/2019, 2370/2019. 
INDEFERIR os seguintes processos: 2896/2018, 3084/2018, 
3260/2018, 3687/2018, 3692/2018, 1550/2019, 1551/2019, 
1552/2019. 

THAYNÁ SOUZA DA SILVA 
Presidente da 3ª CADP 

DESPACHO DO PRESIDENTE 
RECURSOS A CADP – III - Sessão de 05/03/2020. 
JULGAMENTO DE MULTA:  
DEFERIR o seguinte processo: 2133/2019. 
INDEFERIR os seguintes processos: 2637/2018, 2942/2018, 
3164/2018, 3176/2018, 3177/2018, 3180/2018, 3305/2018, 
3695/2018, 1452/2019. 

THAYNÁ SOUZA DA SILVA 
Presidente da 3ª CADP 

DESPACHO DO PRESIDENTE 
RECURSOS A CADP – III - Sessão de 06/03/2020. 
JULGAMENTO DE MULTA 
DEFERIR o seguinte processo: 2130/2019. 
INDEFERIR os seguintes processos: 3193/2018, 3196/2018, 
3274/2018, 3301/2018, 3306/2018, 3308/2018, 3311/2018, 
3339/2018, 3359/2018. 

THAYNÁ SOUZA DA SILVA 
Presidente da 3ª CADP 

DESPACHO DO PRESIDENTE 
RECURSOS A JARI – I - Sessão de 02/03/2020. 
JULGAMENTO DE MULTA:  
DEFERIR os seguintes processos: 12909/2014, 688/2018, 
700/2018, 722/2018. 
INDEFERIR os seguintes processos: 2622/2018, 2234/2019, 
2256/2019, 2547/2019, 2555/2019, 2629/2019, 2635/2019, 
2700/2019, 2704/2019, 2734/2019, 2769/2019, 2773/2019, 
2788/2019, 2975/2019, 2976/2019, 2999/2019, 3001/2019, 
3068/2019, 3072/2019, 3153/2019, 3194/2019. 

MARCELO NUNES DOS S. MUNIZ 
Presidente da 1ª JARI 

DESPACHO DO PRESIDENTE 
RECURSOS A JARI – I - Sessão de 03/03/2020. 
JULGAMENTO DE MULTA:  
DEFERIR os seguintes processos: 2479/2017, 484/2018, 
628/2018, 720/2018. 
INDEFERIR os seguintes processos: 12905/2014, 256/2015, 
956/2015, 1166/2015, 450/2016, 846/2016, 3120/2016, 1537/2017, 
1541/2017, 2170/2017, 625/2018, 627/2018, 630/2018, 640/2018, 
840/2018, 1309/2018, 1882/2018, 1909/2018, 2147/2018, 
2148/2018, 2203/2018. 

MARCELO NUNES DOS S. MUNIZ 
Presidente da 1ª JARI 

DESPACHO DO PRESIDENTE 
RECURSOS A JARI – I - Sessão de 04/03/2020. 
JULGAMENTO DE MULTA:  
DEFERIR os seguintes processos: 1230/2015, 3222/2017, 
500/2020. 
INDEFERIR os seguintes processos: 4658/2015, 1735/2016, 
2585/2016, 1385/2017, 1386/2017, 1983/2017, 2421/2017, 
482/2018, 671/2018, 672/2018, 673/2018, 674/2018, 676/2018, 
678/2018, 699/2018, 714/2018, 716/2018, 728/2018, 804/2018, 
942/2018, 943/2018, 944/2018, 2181/2018. 

MARCELO NUNES DOS S. MUNIZ 
Presidente da 1ª JARI 
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DESPACHO DO PRESIDENTE 

RECURSOS A JARI – I - Sessão de 05/03/2020. 
JULGAMENTO DE MULTA:  
DEFERIR os seguintes processos: 624/2018, 645/2018, 
12903/2019. 
INDEFERIR os seguintes processos: 1837/2016, 1919/2016, 
1921/2016, 1944/2016, 3030/2016, 3202/2016, 3299/2016, 
4926/2016, 4927/2016, 5055/2016, 1510/2017, 1576/2017, 
2675/2017, 3170/2017, 743/2018, 908/2018, 909/2018, 973/2018, 
1650/2018, 1710/2018, 1711/2018, 2118/2018. 

MARCELO NUNES DOS S. MUNIZ 
Presidente da 1ª JARI 

DESPACHO DO PRESIDENTE 
RECURSOS A JARI – I - Sessão de 06/03/2020. 
JULGAMENTO DE MULTA:  
DEFERIR os seguintes processos: E12/013/1265/2018, 
E12/063/3133/2018, E12/063/3884/2018, E12/064/4986/2018, 
E12/065/6256/2018. 
INDEFERIR os seguintes processos: 5802/2014, 023/2018, 
088/2018, 090/2018, 231/2018, 297/2018, 298/2018, 613/2018, 
619/2018, 623/2018, 644/2018, 728/2018, 742/2018, 805/2018, 
806/2018, 879/2018, 889/2018, 932/2018, 933/2018, 995/2018. 

MARCELO NUNES DOS S. MUNIZ 
Presidente da 1ª JARI 

DESPACHO DO PRESIDENTE 
RECURSOS A JARI – II - Sessão de 02/03/2020. 
JULGAMENTO DE MULTA:  
DEFERIR os seguintes processos: 4779/2016, 271/2018, 
1750/2018, 2202/2018. 
INDEFERIR os seguintes processos: 12870/2014, 12885/2014, 
4124/2016, E12/068/6290/2017, 603/2018, 646/2018, 648/2018, 
750/2018, 890/2018, 894/2018, 895/2018, 1537/2018, 1552/2018, 
1578/2018, 1585/2018, 1674/2018, E12/033/278/2018, 
E12/023/3257/2018, E12/063/3923/2018, E12/066/101755/2018, 
E12/188/100210/2018, E12/189/100739/2018. 

VERIMAR F. GODEIRO 
Presidente da 2ª JARI 

DESPACHO DO PRESIDENTE 
RECURSOS A JARI – II - Sessão de 03/03/2020. 
JULGAMENTO DE MULTA:  
DEFERIR os seguintes processos: E12/065/14879/2017, 
E12/066/13429/2017, E12/063/3885/2018, 499/2020. 
INDEFERIR os seguintes processos: 12908/2014, 1808/2016, 
3338/2016, 3844/2016, 4130/2016, 721/2017, 1027/2017, 
1257/2017, 1778/2017, 2054/2017, 2123/2017, 807/2018, 
1564/2018, 1573/2018, 1616/2018, 1620/2018, 1640/2018, 
1651/2018, 1654/2018, 1812/2018, 1853/2018, 2268/2018. 

VERIMAR F. GODEIRO 
Presidente da 2ª JARI 

DESPACHO DO PRESIDENTE 
RECURSOS A JARI – II - Sessão de 04/03/2020. 
JULGAMENTO DE MULTA:  
DEFERIR os seguintes processos: E12/064/19674/2015, 
E12/190/56/2018. 
INDEFERIR os seguintes processos: 2597/2015, 1418/2016, 
2447/2016, 2843/2016, 1509/2017, 188/2018, 938/2018, 992/2018, 
1026/2018, 1811/2018, 1876/2018, 1889/2018, 1986/2018, 
4457/2018, E12/066/102378/2018, E12/066/104123/2018, 
E12/067/479/2018, E12/135/579/2018, E12/178/541/2018, 
E12/183/461/2018, E12/190/99/2018, E12/195/41/2018, 
E12/196/129/2018. 

VERIMAR F. GODEIRO 
Presidente da 2ª JARI 

DESPACHO DO PRESIDENTE 
RECURSOS A JARI – II - Sessão de 05/03/2020. 
JULGAMENTO DE MULTA:  
DEFERIR os seguintes processos: 771/2018, 1916/2018, 
E12/066/2331/2018, E12/066/104085/2018, E12/190/98/2018. 
INDEFERIR os seguintes processos: E12/064/4981/2018, 
E12/064/4984/2018, E12/064/5158/2018, E12/065/5381/2018, 
E12/065/5436/2018, E12/065/5587/2018, E12/065/5707/2018, 
E12/065/100263/2018, E12/065/100675/2018, 
E12/065/101229/2018, E12/066/2290/2018, E12/066/100011/2018, 
E12/066/100013/2018, E12/066/100015/2018, 
E12/066/100845/2018, E12/066/101143/2018, 
E12/066/101261/2018, E12/066/101263/2018, 
E12/066/101266/2018, E12/066/102377/2018. 

VERIMAR F. GODEIRO 
Presidente da 2ª JARI 

DESPACHO DO PRESIDENTE 
RECURSOS A JARI – II - Sessão de 06/03/2020. 
JULGAMENTO DE MULTA:  
DEFERIR os seguintes processos: 1487/2018, 1584/2018, 
E12/023/100047/2018, 2269/2019, 2270/2019, 2487/2019. 
INDEFERIR os seguintes processos: E12/063/12962/2017, 
E12/064/14493/2017, E12/064/15019/2017, E12/065/13990/2017, 
E12/065/14017/2017, E12/065/15890/2017, E12/066/12759/2017, 
E12/037/457/2018, E12/063/2850/2018, E12/063/3736/2018, 
E12/063/3737/2018, E12/063/4219/2018, E12/063/4221/2018, 
E12/063/5023/2018, E12/063/5025/2018, E12/064/4742/2018, 
E12/064/4978/2018, E12/064/4979/2018, E12/064/4980/2018. 

VERIMAR F. GODEIRO 
Presidente da 2ª JARI 

SEMSADC 
PORTARIA Nº 018/SEMSADC/COODAF/2020 

A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E DEFESA CI-
VIL, no uso de suas atribuições legais, e conforme previsto no 
artigo 31 do Decreto nº 239 de 11 de julho de 1995 informa o 
vencimento dos prazos para serem exumados das sepulturas 
no Cemitério abaixo relacionado: 
PACHECO: CR 809/04, CAT 212/03, CAT 265/03 VENC 
01/05/2020; CAT 303/03, CR 3030/02 VENC 02/05/2020; CAT 
173/03, CR 797/04, CAT 137/03 VENC 03/05/2020; CAT 293/03, 
CAT 270/03, CAT 288/03, CR 15/02 VENC 05/05/2020; CAT 
223/03, CAT 291/03, CR 811/04 VENC 07/05/2020; CR 798/04 
VENC 09/05/2020; CAT 289/03 VENC 10/05/2020; CAT 235/03, 
CR 72/02 VENC 11/05/2020; CAT 292/03, CR 3038A/02, CAT 
207/03 VENC 12/05/2020; CR 3038B/02, CAT 183/03, CR 
3060/02, BANQ 107/01 VENC 13/05/2020; CR 908/04, CAT 
199/03, CR 515/04, CR 3058/02 VENC 15/05/2020; CAT 237/03 
VENC 16/05/2020; CAT 274/03 VENC 17/05/2020; CAT 232/03, 
CAT 228/03 VENC 18/05/2020; CAT 256/03 VENC 19/05/2020; 
CR 245/04, CR 778/04 VENC 20/05/2020; CR 781/04, CAT 248/03, 
CAT 250/03, CR 882/04, CAT 300/03 VENC 21/05/2020; BANQ 
1006/01, CAT 222/03 VENC 22/05/2020; CAT 140/03, CR 833/04 
VENC 23/05/2020; CR 830/04 VENC 24/05/2020; CR 857/04, 
BANQ 409A/02 VENC 25/05/2020; CR 749/04, CAT 272/03 VENC 
26/05/2020; CR 844/04 VENC 27/05/2020; CR 910/04 VENC 
28/05/2020; CAT 175/03 VENC 29/05/2020; CAT 252/03, CR 
751/03 VENC 30/05/2020; CR 787/04, BANQ 896/04, CR 583/04 
VENC 31/05/2020. 

São Gonçalo, 06 de março de 2020. 
JEFFERSON ANTUNES GOMES 

Secretário Municipal de Saúde e Defesa Civil 
PORTARIA Nº 019/SEMSADC/COODAF/2020 

A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E DEFESA CI-
VIL, no uso de suas atribuições legais, e conforme previsto no 
artigo 31 do Decreto nº 239 de 11 de julho de 1995 informa o 
vencimento dos prazos para serem exumados das sepulturas 
no Cemitério abaixo relacionado: 
IPIIBA: CR 115/C VENC 02/05/2020; CR 001/D VENC 03/05/2020; 
CR 004/D, CR 006/D VENC 04/05/2020; CR 003/D VENC 
05/05/2020; CR 026/A VENC 06/05/2020; CR 007/D VENC 
08/05/2020; CR 009/D VENC 09/05/2020; CR 008/D VENC 
10/05/2020; CR 047/A, CR 005/D, CR 010/D VENC 11/05/2020; 
CR 011/D VENC 13/05/2020; CR 012/D VENC 16/05/2020; CR 
015/D, CR 013/D VENC 17/05/2020; CR 034/B, CR 014/B, CR 
020/B VENC 18/05/2020; CR 043/A VENC 19/05/2020; CR 017/D, 
CR 016/D VENC 23/05/2020; CAT 087/1, CR 091/B VENC 
24/05/2020; CR 034/B VENC 27/05/2020; CR 041/B VENC 
28/05/2020; CR 052/B VENC 29/05/2020; CR 074/A VENC 
31/05/2020. 

São Gonçalo, 06 de março de 2020. 
JEFFERSON ANTUNES GOMES 

Secretário Municipal de Saúde e Defesa Civil 
SEMDUR 

EXTRATO DE NOMEAÇÃO DE FISCAL 
Designação dos Servidores José Roberto de Andrade Junior 
matrícula nº 122.761 e Chistofer de Almeida matrícula nº 
121.453 como fiscais de contrato - Objeto: “Contratação de 
empresa especializada para a construção de uma praça com 
instalação e fornecimento de materiais e de equipamentos 
poliesportivos (quadra) e revitalização do entorno da Praia das 
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Pedrinhas no município de São Gonçalo”. Processo Adminis-
trativo nº 43.309/2019 – Contrato nº PMSG 004/2020. 
Partes: Município de São Gonçalo e WD Sonick Engenharia 
Ltda. 

FERNANDO JOSÉ DA F. MOREIRA 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano 

SEMCOMP 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP FMS Nº 011/2020 
Tipo: Menor Preço Item 
Processo nº 44.319/2019 
Objeto: REGISTRO FORMAL DE PREÇOS PARA FUTURAS E 
EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BOLSA PARA COLETA DE SAN-
GUE PARA ATENDER AO BANCO DE SANGUE / HEMONU-
CLEO NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO - FMS/SEMSA, con-
forme condições, quantidades e exigências estabelecidas nes-
te Edital e seus anexos. Fica marcado para o dia 25/03/2020, às 
10:00h o certame licitatório do Pregão em epígrafe. Maiores 
informações poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de 
Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 100, 2º an-
dar, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo 
telefone nº (0xx21) 2199-6442/2199-6329 ou no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br (COMPRASNET). 

ANTONIO CARLOS SANT’ANNA JUNIOR 
Pregoeiro 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP PMSG Nº 016/2020 
Tipo: Menor Preço Item 
Processo nº 68.593/2019 
Objeto: Registro formal de preços para futuro fornecimento de 
combustíveis (Óleo Diesel S 500, óleo diesel S10 e Gasolina 
comum) para o abastecimento dos veículos Oficiais do Muni-
cípio de São Gonçalo, onde também são participantes a Secre-
taria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos. Fica marcado para o dia 
23/03/2020, às 10:00h o certame licitatório do Pregão em epí-
grafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Secretaria 
Municipal de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré nº 
100, 2º andar, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 ho-
ras, pelo telefone nº (0xx21) 2199-6442/2199-6329 ou no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br (COMPRASNET). 

ANTONIO CARLOS SANT’ANNA JUNIOR 
Pregoeiro 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP PMSG Nº 017/2020 
Tipo: Menor Preço Item 
Processo nº 1.733/2019 
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta 
mais vantajosa para a futura e eventual aquisição de equipa-
mentos esportivos e de lazer, considerados bens comuns, 
para montagem de espaços para prática de atividades esporti-
vas e de lazer, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. Fica marcado para o 
dia 24/03/2020, às 10:00h o certame licitatório do Pregão em 
epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na Secreta-
ria Municipal de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré 
nº 100, 2º andar, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 
horas, pelo telefone nº (0xx21) 2199-6442/2199-6329 ou no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br (COMPRASNET). 

ANTONIO CARLOS SANT’ANNA JUNIOR 
Pregoeiro 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO PMSG Nº 018/2020 
Tipo: Menor Preço Global 
Processo nº 30.100/2019 
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta 
mais vantajosa para a contratação de empresa especializada 
em prestação de serviço telefônico fixo comutado – STFC (fi-
xo-fixo e fixo móvel ilimitado) para atender a Secretaria Muni-
cipal de Saúde, Fundação Municipal de Saúde e Defesa Civil 
do Município de São Gonçalo, conforme condições, quantida-
des e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
Fica marcado para o dia 26/03/2020, às 10:00h o certame licita-
tório do Pregão em epígrafe. Maiores informações poderão ser 
obtidas na Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos à 
Rua Feliciano Sodré nº 100, 2º andar, Centro, São Gonçalo/RJ, 

das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefone nº (0xx21) 2199-
6442/2199-6329 ou no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br (COMPRASNET). 

ANTONIO CARLOS SANT’ANNA JUNIOR 
Pregoeiro 
FUNASG 

36ª CONVOCAÇÃO 
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSIS-

TÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
457/2011 de 21 de dezembro de 2011, 

RESOLVE: 
Convocar para comparecer a SEDE da FUNASG, sito à Avenida 
São Gonçalo nº 100 – Loja 201/B/G2 – São Gonçalo Shopping 
Rio (Rodovia Niterói-Manilha – Km 8,5) – Boa Vista – São Gon-
çalo – RJ, nos dias 12, 13 e 16 de março de dois mil e vinte, 
das 10:00 às 16:00hs, munida de documentos listados no item 
2.1 do Edital, a candidata abaixo, aprovada no Concurso Públi-
co nº 01/2014, em atendimento ao Mandado de Segurança, 
objeto do Processo nº 0559/FUNASG/2019: 
CARGO: AGENTE DE APOIO TÉCNICO 
TATIANA COUTINHO DA SILVA RANGEL MACHADO 

São Gonçalo, 09 de março de 2020. 
CLAUDIA T.S. BRANDÃO 
Presidente da FUNASG 

FMS 
EXTRATO DO CONTRATO DE COMODATO Nº 034/2019 

CONTRATO DE COMODATO Nº 034/2019 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 4096/2019 
COMODATÁRIO: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 
GONÇALO, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTER-
NO, DEVIDAMENTE INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 
39.260.120/0001-63. 
COMODANTE: ANA MARIA GASCO, INSCRITA NO CPF/MF 
SOB O Nº 053.548.667-74. 
OBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E 
ACESSÓRIOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E 
EXIGÊNCIAS, PARA ATENDER A CLÍNICA MUNICIPAL DE FI-
SIOTERAPIA, SITUADA À RUA VICENTE DE LIMA CLETO, Nº 
84, NOVA CIDADE, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. 
PRAZO: 12 MESES. 
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGOS 579 A 585 DO CÓDIGO CIVIL, 
LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E LEI ESTADUAL 287/79. 

São Gonçalo, 04 de março de 2020. 
DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS 

Presidente da Fundação Municipal de Saúde 
OMITIDO EM 08/11/2019 

SEMED 
PORTARIA N° 20/SEMED/2020 

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE 
SERVIDORES PARA INSTAURAR SINDICÂNCIA 
PARA APURAR TERMO DE AJUSTE DE 
CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS 
DOS PROCESSOS DE ALUGUEL DE IMÓVEL 
REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO (Nº 
59.183/2019). 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de 
suas atribuições legais que lhe conferem os artigos 202, 203 e 
204 da Lei Nº 050/1991 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de São Gonçalo –, e considerando a necessidade de 
proceder à verificação da efetiva prestação de serviços,  

RESOLVE: 
Art. 1º - Instaurar Comissão para apurar termo de ajus-

te de contas e reconhecimento de dívida dos Processos de 
Aluguel de Imóvel Nº 59.183/2019, referente ao mês de outubro 
de 2019.  

Art. 2º - Designar os servidores abaixo relacionados 
para integrar a comissão responsável pela sindicância, sendo 
que esta ficará sob a presidência do primeiro:  

1) Renato Silva Nunes – matrícula nº 121.910; 
2) Carolina de Azevedo Costa – matricula nº 121. 083 e 
3) Nathyelle Aylana Freire Q. Santos – matrícula n° 
122.625.   
Art. 3º - Determinar o prazo de 30 (trinta) dias, a contar 

da data de publicação desta Portaria, para o cumprimento da 
referida sindicância;  
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Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data 

de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
MARCELO CONCEIÇÃO DE AZEREDO 

Secretário Municipal de Educação 
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECI-
MENTO Nº 01 
PROCESSO Nº 54.335/2019 
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Chamada Pública Nº 002/2020 
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação. 
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E ASSOCIAÇÃO DE 
PRODUTORES FAMILIARES REGIONAIS - ASSAFAR 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar para alimentação escolar para alunos da rede de edu-
cação básica pública no ano de 2020.  
PRAZO: o presente contrato vigorará a partir de sua assinatu-
ra, findando-se em 31 de dezembro de 2020. 
VALOR: R$ 352.791,98 (trezentos e cinqüenta e dois mil, sete-
centos e noventa e um reais e noventa e oito centavos).   
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: as despesas decorrentes do 
presente contrato correrão por conta do PT: 
2027.12.361.2004.2006; ND 3.3.90.30.00; Fonte 01. 

MARCELO CONCEIÇÃO DE AZEREDO 
Secretário Municipal de Educação 

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECI-
MENTO Nº 02 
PROCESSO Nº 54.335/2019 
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Chamada Pública Nº 002/2020 
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação. 
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E ASSOCIAÇÃO DOS 
PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA RITA E REGIÃO. 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar para alimentação escolar para alunos da rede de edu-
cação básica pública no ano de 2020.  
PRAZO: o presente contrato vigorará a partir de sua assinatu-
ra, findando-se em 31 de dezembro de 2020. 
VALOR: R$ 780.397,12 (setecentos e oitenta mil, trezentos e 
noventa e sete reais e doze centavos).   
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: as despesas decorrentes do 
presente contrato correrão por conta do PT: 
2027.12.361.2004.2006; ND 3.3.90.30.00; Fonte 01. 

MARCELO CONCEIÇÃO DE AZEREDO 
Secretário Municipal de Educação 

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECI-
MENTO Nº 03 
PROCESSO Nº 54.335/2019 
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Chamada Pública Nº 002/2020 
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação. 
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E ASVTR-NF – AS-
SOCIAÇÃO SERRA VELHA DOS TRABALHADORES RURAIS 
DE NOVA FRIBURGO. 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar para alimentação escolar para alunos da rede de edu-
cação básica pública no ano de 2020.  
PRAZO: o presente contrato vigorará a partir de sua assinatu-
ra, findando-se em 31 de dezembro de 2020. 
VALOR: R$ 446.727,23 (quatrocentos e quarenta e seis mil, 
setecentos e vinte e sete reais e vinte e três centavos).   
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: as despesas decorrentes do 
presente contrato correrão por conta do PT: 
2027.12.361.2004.2006; ND 3.3.90.30.00; Fonte 01. 

MARCELO CONCEIÇÃO DE AZEREDO 
Secretário Municipal de Educação 

 



 
 
 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no uso de suas atribuições, tendo em vista o 
Resultado Final do Edital do Processo Seletivo Simplificado – Nº 001/SEMED/2020, 
CONVOCA para comparecer na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Travessa 
Uricina Vargas, Nº 36 – Mutondo - São Gonçalo, os candidatos classificados de acordo com o 
cargo, no dia e horário abaixo, munidos dos seguintes documentos, originais e cópias 
atualizadas: 
 
- Carteira de Trabalho; 
- Carteira de Identidade; 
- CPF; 
- Comprovante de residência; 
- 1 Foto 3x4; 
- Título de Eleitor com o último comprovante de votação ou Título de Eleitor com declaração de 

quitação eleitoral; 
- Certificado de Reservista (homens); 
- Certidão de Nascimento ou Casamento; 
- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos; 
- Cópia da última declaração do Imposto de Renda (quem faz declaração de isento não 

precisa); 
- Conta no Banco Itaú (se possuir); 
- PIS/PASEP (se possuir). 
- Todos os documentos comprobatórios previstos no item 2.2 e no anexo II do Edital 
001/SEMED/2020, enviados no ato da inscrição. 
 
Por se tratar de um Processo Seletivo Simplificado (Contrato Temporário), os candidatos 
que não comparecerem no dia e horário da convocação, serão considerados 
desistentes. 
 
Conforme estabelece o Edital: 
 
. Item 2.14 - Verificado, a qualquer tempo, a existência de inscrição que não atenda a 
TODOS OS REQUISITOS estabelecidos, o candidato será eliminado. 
 
. Item 10.4 - O candidato que não comparecer no dia e horário da convocação, perderá o 
direito de ser contratado, sendo eliminado deste Processo Seletivo. 
 
 
 

Marcelo Conceição de Azeredo 
       Secretário Municipal de Educação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
 

 
 

  RESULTADO FINAL 
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO                                                              

EDITAL 001/SEMED/2020    

   

    

     

 

Convocação: Data:  18/03/2020  
Horário: 9h30m  

     

Cargo 

Professor Docente 
II – Apoio 

Especializado Professor Docente II – Apoio Especializado  

Polo 1 1  

* A coluna PCD refere-se a vaga para Pessoa com Deficiência (Conforme Edital item 4) 

 

Classificação PCD Total 
Pontos INSCRIÇÃO Nome 

38 N 4 2020137926 
RICIELE VALADARES GONÇALVES 

ORLANDINI 
39 N 

3 

2020287524 MARTA LUCIA SPEZANES MONNERAT 
40 N 2020542859 MARIA CRISTINA DE SOUZA RUEB 
41 N 2020624184 DENISE DUTRA DE PINHO 
42 N 2020913920 LUCIANA ANDRADE DE ALMEIDA 

43 N 2020911337 
JAQUELINE DE OLIVEIRA 

SCHUMACKER 
44 N 2020122589 SARA ISA LEANDRO DA SILVA 
45 N 2020262119 KARINA SOUZA CUNHA 
46 N 

2 

2020510742 CRISTINA DUARTE PEREIRA 

47 N 2020363181 
REGINA CÉLIA BARBIRATO DA SILVA 

GOULART 

48 N 2020873918 
DANIELE PINHEIRO SAMPAIO DE 

OLIVEIRA 
49 N 2020872777 HELINE DA SILVA DIAS 
50 N 2020903702 LUIZA PINHEIRO DA SILVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de São Gonçalo 
Secretaria Municipal de Educação 



 
 
 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
 
 
 

 
 

 
 
  RESULTADO FINAL 

DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO                                                    
EDITAL 001/SEMED/2020    

   

    

     
 

Convocação: Data:  18/03/2020  
Horário: 9h30m  

     

Cargo 

Professor Docente II 
– Apoio 
Especializado Professor Docente II – Apoio Especializado   

Polo 2 2  
* A coluna PCD refere-se a vaga para Pessoa com Deficiência (Conforme Edital item 4)  

 

Classificação PCD Total 
Pontos INSCRIÇÃO Nome 

51 N 

0 

2020130047 DELMA RIBEIRO TELLES LIMA 

52 
N 

2020886537 NEUZIMAR DE SOUZA GOUDARD 

53 
N 

2020377069 MARIA DE FÁTIMA LIMA AGUIAR 

54 
N 

2020647884 MARIA DO CARMO DA COSTA 

55 
N 

2020489471 LÍDIA CARDOSO DE FARIA 

56 
N 

2020188882 JESSEKA ALMEIDA FERREIRA 

57 
N 

2020641902 JOAO CARLOS VIEIRA BARBOSA 

58 
N 

2020774343 SUELLEN JANUNCIO MESQUITA 

59 
N 

2020206455 
AMANDA CRISTINA FERREIRA DA 

COSTA 

60 
N 

2020640026 AMANDA PERERIRA ELETHERIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de São Gonçalo 
Secretaria Municipal de Educação 



 
 
 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
 

 
 

  RESULTADO FINAL 
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO                                                              

EDITAL 001/SEMED/2020    

   

    

     
 

Convocação: Data:  18/03/2020  
Horário: 9h30m  

     

Cargo 

Professor 
Docente II – 
Apoio 
Especializado Professor Docente II – Apoio Especializado   

Polo 3 3  

* A coluna PCD refere-se a vaga para Pessoa com Deficiência (Conforme Edital item 4) 
 

Classificação PCD Total 
Pontos INSCRIÇÃO Nome 

56 N 

2 
 
 

2020175179 NADINE DE OLIVEIRA DA SILVA 

57 
N 

2020854564 
MATHEUS DA SILVA SILVA SANTOS 

SOUZA 

58 
N 

2020694278 JORGE LUIZ SILVA 

59 
N 

1 
 
 
 
 
 

2020410626 MEIRE MARIA DOS SANTOS CALDEIRA 

60 
N 

2020285196 FERNANDA DOS SANTOS AMARAL 

61 
N 

2020570618 LEILANE ANDRADE AZEVEDO 

62 
N 

2020851955 MARCOS VINICIUS DA CONCEIÇÃO 

63 
N 

2020271207 
SUELLEN CORREA SILVESTRE 

PACHECO 

64 
N 

2020493722 ELIASAFE SALES DOS REIS 

65 
N 

0 
 
 
 
 
 

2020534608 CARMEN MOURA DE OLIVEIRA 

66 
N 

2020240388 
ROSILENE MORALES GOULART 

ALMEIDA 

67 
N 

2020100389 ANA CRISTINA DA SILVA PAULO 

68 
N 

2020736404 ELISÂNGELA DA SILVEIRA ALVES 

69 
N 

2020499946 KELLY FEITOSA SANTOS 

70 
N 

2020778032 GISELE BENFICA DE SOUZA 
 
 
 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de São Gonçalo 
Secretaria Municipal de Educação 



 
 
 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
 

 
 

  RESULTADO FINAL 
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO                                                  

EDITAL 001/SEMED/2020     

   

     

Convocação: Data:  18/03/2020  
Horário: 9h30m  

     

Cargo 

Professor 
Docente II – 
Apoio 
Especializado Professor Docente II – Apoio Especializado   

Polo 4 5  

* A coluna PCD refere-se a vaga para Pessoa com Deficiência (Conforme Edital item 4) 
 

Classificação PCD Total 
Pontos INSCRIÇÃO Nome 

51 N 

3 

2020866488 ROSANE FERRAZ FERNANDES 

52 
N 

2020885905 MARIA TERESINHA SILVA FARIA 

53 
N 

2020722913 
CRISTIANE ESTARNEK ALBERNOZ 

OLIVEIRA 

54 
N 

2020753913 CRISTIANE SOUZA DA SILVA 

55 
N 

2020541181 ANA CLÁUDIA FIDELIS DOS SANTOS 

56 
N 

2020307841 GRAZIELE MADRUGA DE CASTRO 

57 
N 

2020573862 
PAULA GABRIELA PAIVA FERNANDES 

DA SILVA 

58 
N 

2020741827 FABRINA COSTA TELES 

59 
N 

2020286261 CAMILA CRISTINA SIMÕES DA CRUZ 

60 
N 

2020577427 LIDIANE BENTO RODRIGUES 

61 
N 

2020913248 ISIS SOUZA FARIAS SIQUEIRA 

62 
N 

2020761827 FLAVIANE GOMES DO NASCIMENTO 

63 
N 

2020905779 ELOANA SILVA SALVAYA PEREIRA 

64 
N 

2020882154 
LUCAS CARVALHO GOMES 

RODRIGUES 

65 
N 

2020389723 MATHEUS DOS SANTOS VIZINHO 

66 
N 

2020853576 TÂNEA HELLEN SILVA TRINTIM 

67 
N 

2 

2020331827 FLÁVIA SANTOS DA SILVA RAMOS 

68 
N 

2020333692 CINTIA AZEVEDO DOS SANTOS 
 
 

Prefeitura Municipal de São Gonçalo 
Secretaria Municipal de Educação 



 
 
 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
 

 
 

  RESULTADO FINAL 
DO PROCESSO  SELETIVO SIMPLIFICADO                                                    

EDITAL 001/SEMED/2020  
   

   

    

     
 

Convocação: Data:  18/03/2020  
Horário: 9h30m  

     

Cargo 

Professor 
Docente II – 
Apoio 
Especializado Professor Docente II – Apoio Especializado   

Polo 5 6  

* A coluna PCD refere-se a vaga para Pessoa com Deficiência (Conforme Edital item 4) 

Classificação PCD Total 
Pontos INSCRIÇÃO Nome   

34 N 

2 

2020569589 LUCIO CORDEIRO SERRA 

35 
N 

2020975728 
MARCELLE FERREIRA DE 

VASCONCELOS 

36 
N 

2020486200 PATRICIA DA CONCEIÇÃO SILVA 

37 
N 

1 2020558717 
MARTA SIMOES VIEIRA DOS 

SANTOS 

38 
N 

0 

2020764447 THAYS NEVES MACHADO 

39 
N 

2020364487 
GIANINI ALVES DOS SANTOS DE 

SOUZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de São Gonçalo 
Secretaria Municipal de Educação 



 
 
 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
 

 

 
 

  RESULTADO FINAL 
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO                                                     

EDITAL 001/SEMED/2020    

   

    

     

Convocação: Data:  18/03/2020  
Horário: 13h  

       

Cargo Professor Docente II Professor Docente II  
Polo 1 1  
* A coluna PCD refere-se a vaga para Pessoa com Deficiência (Conforme Edital item 4)  

Classificação PCD Total 
Pontos INSCRIÇÃO Nome   

26 N 

11 

2020807585 JULIO DO CARMO MOUCO 
27 N 2020810575 MARIANA RODRIGUES TAVARES 
28 N 2020611713 MAGDA CARVALHO DA CONCEIÇÃO 

29 N 

10 

2020123207 
ANAILZA CUSTODIA DE SIQUEIRA 

SILVERIO 
30 N 2020125106 ANA LUCIA LIMA DE GOUVEIA 

31 N 2020498601 
MARCIA CRISTINA FERREIRA DE 

ALMEIDA 

32 N 2020120721 
ADRIANA VALENTE DE LACERDA 

CUNHA 
33 N 2020466901 SONIA DE SOUZA DIAS SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de São Gonçalo 
Secretaria Municipal de Educação 



 
 
 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
 

 
 

  RESULTADO FINAL 
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO                                                     

EDITAL 001/SEMED/2020    

   

    

     

Convocação: Data:  18/03/2020  
Horário: 13h  

       

Cargo 
Professor 
Docente II Professor Docente II  

Polo 2 2  
* A coluna PCD refere-se a vaga para Pessoa com Deficiência (Conforme Edital item 4)  

Classificação PCD Total 
Pontos INSCRIÇÃO Nome   

33 N 

8 

2020275871 CRISTIANE FANELLI DOS SANTOS 

34 
N 

2020446136 ELENIR DOS ANJOS 

35 
N 

2020848593 MARCOS JOSÉ FERREIRA 

36 
N 

7 

2020438186 ELIZABETE DE SOUSA BUTY 

37 
N 

2020140841 CLAUDETE  DE OLIVEIRA REZENDE 

38 
N 

2020794450 ANNA KARLA ANTUNES FELIPE 

39 
N 

2020818959 ESTÉFANIE DIAS CONRADO 

40 
N 

2020539319 JULIANA AMARAL PATALLO 

Prefeitura Municipal de São Gonçalo 
Secretaria Municipal de Educação 



 
 
 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
 

 

 
 

  RESULTADO FINAL 
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO                                                     

EDITAL 001/SEMED/2020    

   

     
 

Convocação: Data:  18/03/2020  
Horário: 13h  

       

Cargo 
Professor 
Docente II Professor Docente II  

Polo 3 3  
* A coluna PCD refere-se a vaga para Pessoa com Deficiência (Conforme Edital item 4)  

Classificação PCD Total 
Pontos INSCRIÇÃO Nome   

102 N 

5 

2020901618 PAMELA RODRIGUES NOGUEIRA 
103 N 2020472393 CASSIANE RODRIGUES CARDOSO DUTRA 
104 N 2020403556 CAROLYNE BEZERRA DE ANDRADE 
105 N 2020828404 RAYANE RODRIGUES SOUZA 
106 N 2020651885 ANA SARAH LINS DE FREITAS 

107 N 2020711069 
GLEICE KAREN MONTEIRO PEREIRA 

FERNANDES 
108 N 2020622834 ELENI FREIRE CARVALHO 
109 N 2020427365 LUCAS  BERNARDO DE ASSIS 
110 N 2020163246 ISABELLA FAGUNDES MENDES 
111 N 

4 

2020326081 SILVIANE DE OLIVEIRA SILVA 
112 N 2020483277 ELIANA RIBEIRO PEREIRA QUINTANILHA 
113 N 2020696344 LIA DE FÁTIMA SANTOS RAMOS 
114 N 2020828420 ELISÂNGELA AZEVEDO 

115 N 2020572974 
ESTER DA SILVA FELIPE DA COSTA 

OLIVEIRA 
116 N 2020718351 RAQUEL ARAUJO FERREIRA 
117 N 2020500578 ANDREA ANDASSY MORORÓ 
118 N 2020137133 MARIANA DEUS VIDEIRA 

119 N 2020784573 
VANESSA DE BRITO CORDOVIL DE 

ANDRADE 

Prefeitura Municipal de São Gonçalo 
Secretaria Municipal de Educação 



 
 
 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
 

    
 
 

  RESULTADO FINAL 
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO                                                     

EDITAL 001/SEMED/2020 
   

   

    

     
 

Convocação: Data:  18/03/2020  
Horário: 13h  

       

Cargo 
Professor 
Docente II Professor Docente II  

Polo 5 5  
* A coluna PCD refere-se a vaga para Pessoa com Deficiência (Conforme Edital item 4)  

Classificação PCD Total 
Pontos INSCRIÇÃO Nome 

97 N 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020588216 LUCIANA GOMES GONÇALVES 

98 
N 

2020561512 SILVANIA GONÇALVES DE CARVALHO 

99 
N 

2020105973 
ANA PAULA VIANNA PORTO DOS 

SANTOS 

100 
N 

2020560954 DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS 

101 
N 

2020407641 
OLÍVIA FERNANDA SANTOS DA SILVA 

VIDAL 

102 
N 

2020397840 TAIANE DA SILVA SOUZA FERREIRA 

103 
N 

2020325894 BRUNO VERÍSSIMO CAMPOS 

104 
N 

2020500397 
FERNANDA CRISTINA RODRIGUES DA 

SILVA 

105 
N 

2020216489 AMANDA DOS SANTOS NUNES 

106 
N 

2020484585 LUAN PINTO GONÇALVES 

107 
N 

2020711784 
MOARA DE OLIVEIRA E SILVA DA 

COSTA 

108 
N 

2020178655 
JULIANA ALMEIDA NASCIMENTO DE 

MEDEIROS 

109 
N 

2020799202 RAIANE DE LIMA MENDONÇA MORAIS 

110 
N 

2020922120 
ANNA CAROLINE COELHO MONTEIRO 

RANEGEL 

111 
N 

2020254774 RUTH TAMIRES CASSIANO PEREIRA 
 

 

Prefeitura Municipal de São Gonçalo 
Secretaria Municipal de Educação 



 
 
 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
 

 
 

  RESULTADO FINAL 
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO                                                     

EDITAL 001/SEMED/2020    

   

    

     
 

Convocação: Data:  18/03/2020  
Horário: 13h  

       

Cargo 
Professor 
Docente II Professor Docente II  

Polo 6 6  
* A coluna PCD refere-se a vaga para Pessoa com Deficiência (Conforme Edital item 4)  

Classificação PCD Total 
Pontos INSCRIÇÃO Nome   

48 N 4 2020202219 ALINE DA CONEIÇÃO DA SILVA 

49 
N 

3 

2020614301 CRISTINA DE PAIVA FERREIRA 

50 
N 

2020530936 ANA LUIZA SACRAMENTO 

51 
N 

2020558964 MARIA DOS SANTOS SILVA MOURA 

52 
N 

2020668859 
DANIELE DE AZEVEDO RODRIGUES 

RAMOS 

53 
N 

2020537715 
JESSYCA RAQUEL DE ALBUQUERQUE 

FERNANDES FERREIRA 

54 
N 

2 

2020546291 RITA DE CÁSSIA GOMES DA SILVA 

55 
N 

2020625032 SIMONE FERNANDES LEONOR 

56 
N 

2020779526 RITA DE CÁSSIA DE ALMEIDA NAIM 
     

 

Prefeitura Municipal de São Gonçalo 
Secretaria Municipal de Educação 



 
 
 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
 

 

 
 

  RESULTADO FINAL 
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO                                                     

EDITAL 001/SEMED/2020    

   

    

     
 

Convocação: Data:  18/03/2020  
Horário: 13h  

       

Cargo 
Professor 
Docente II Professor Docente II  

Polo 7 7  
* A coluna PCD refere-se a vaga para Pessoa com Deficiência (Conforme Edital item 4)  

Classificação PCD Total 
Pontos INSCRIÇÃO Nome   

48 N 

2 

2020163539 VANDA DAS DORES SANDES 

49 
N 

2020826808 MARISA BORGES CORRÊA 

50 
N 

2020538927 ROSANA SILVA DOS SANTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de São Gonçalo 
Secretaria Municipal de Educação 



 
 
 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
 

 
 

  RESULTADO FINAL 
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO                                                     

EDITAL 001/SEMED/2020    

   

    

     
 

Convocação: Data:  18/03/2020  
Horário: 13h  

       

Cargo 
Professor 
Docente II Professor Docente II  

Polo 8 8  
* A coluna PCD refere-se a vaga para Pessoa com Deficiência (Conforme Edital item 4)  

Classificação PCD Total 
Pontos INSCRIÇÃO Nome   

47 N 

7 

2020317086 
ARACELE RODRIGUES ALVES DA 

SILVA 
48 N 2020663374 ALEXSANDRA JACINTO DE MOURA 
49 N 2020410263 THAISA MARIA BRAGA DOS SANTOS 
50 N 2020255550 BEATRIZ  PEREIRA DE MOURA 
51 N 2020597760 MONICA OLIVEIRA DA ROCHA 

 

Prefeitura Municipal de São Gonçalo 
Secretaria Municipal de Educação 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2020. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INFÂNCIA E 

ADOLESCÊNCIA DE SÃO GONÇALO.  

 

 

SELEÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO DE PARCELA DA POPULAÇÃO  

ADULTA MASCULINA EM SITUAÇÃO DE RUA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO 

GONÇALO. 

 

 

O Município de São Gonçalo, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social, Infância e Adolescência, com esteio na Lei Federal nº 13.019, 

de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei nº13.204, de 14 de dezembro de 2015 e no 

Decreto Municipal 166 de 06 de agosto de 2019, torna público o presente Edital de 

Chamamento Público, visando pactuar Termo de Colaboração para execução do 

Serviço de  Acolhimento Institucional de parcela da população adulta masculina em 

situação de rua. 

 

O presente edital, bem como seus anexos, estarão disponíveis para consulta através 

do Site da Prefeitura Municipal de São Gonçalo (www.pmsg.rj.gov.br). 

 

1. OBJETIVO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO  

 

1.1 A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de Plano de Trabalho para a 

celebração de parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, por intermédio da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social, Infância e Adolescência, para 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), para execução de Serviço de Acolhimento Institucional de parcela da população 

adulta masculina em situação de Rua no Município de São Gonçalo, com meta de 

40(quarenta) usuários conforme as condições estabelecidas neste Edital. 

 

1.2 O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 

2014, alterada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015, pelo Decreto Municipal 

166 de 2019 e pelos demais normativos aplicáveis, além das condições previstas neste 

Edital. 

 



 

 

1.3 O prazo correspondente ao tempo para execução integral do objeto de parceria 

prevista neste edital será de 24 (vinte e quatro) meses, passível de prorrogação, a critério 

da administração pública, desde que o prazo final, não exceda 5(cinco) anos, conforme 

previsto no artigo 22 do Decreto 166/ 2019.  

 

1.4 Os demais Planos de Trabalho classificados, mas não selecionados, ficarão em lista de 

espera, caso haja desistência ou impugnação da OSC classificada, nos termos deste edital. 

Serão selecionados Planos de Trabalho, observada a ordem de classificação e a 

disponibilidade orçamentária para a celebração do termo de colaboração. 

 

 

 

2.0 - OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

 

2.1 Constitui objeto deste Edital de Chamamento Público selecionar Organizações da 

Sociedade Civil – OSC, devidamente habilitada no Conselho Municipal de Assistência 

Social (CMAS), para firmar parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, 

Infância e Adolescência (SMDSIA), para execução através de Termo de Colaboração, de 

Serviços de Acolhimento Institucional de parcela da população adulta masculina em 

situação de rua no Município de São Gonçalo. 

2.2 No caso de mais de uma organização/entidade ofertar o serviço, ou na impossibilidade 

de um só ofertar o quantitativo de vagas estabelecido, os valores serão divididos pelo 

número de proponentes.  

 

3.0 DOS RECURSOS  FINANCEIROS 

 

3.1 Para este Chamamento Público serão destinados especificamente R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais) mensais e montante anual de R$ 480.000,00( quatrocentos e oitenta 
mil  trezentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos) oriundos de Recursos Federais 
e Municipais. 

As despesas decorrentes da execução do objeto serão acobertadas pela seguinte dotação  
orçamentária: 2345.08.244.2027.2.209  

Fonte: 00 - 40% - Recurso Municipal 

Fonte: 27 -60% - Recurso Federal  

Programa de Trabalho: 2345.08.244.2027.2.209  despesa 3.3.50.43.00.  

 

 

Referências pactuadas Valor mensal  Valor total/ano 



 

 

40 homens R$ 40.000,00 R$ 480.000,00 

 

3.2 O valor total dos recursos será repassado mensalmente, nos termos do Plano de 
Trabalho (anexo V) e do Termo de Colaboração (anexo VI) de acordo com o cronograma 
de desembolso, respeitada a vigência da parceria e os pressupostos legais, além de estar 
condicionado à avaliação positiva do Controle Interno da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, infância e Adolescência (SMDSIA) quanto à execução do Serviço, 
à manutenção da habilitação jurídica e à regular prestação de contas. 

 

4.0 JUSTIFICATIVA 

A População em Situação de Rua representa um fenômeno urbano crescente, 
apresentando grandes desafios para as políticas públicas. A Política Nacional para 
População em Situação de Rua, instituída pelo Decreto nº 7053 de 23 de dezembro de 
2009 define População em Situação de Rua como o grupo populacional heterogêneo, 
que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou 
fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, que utiliza os 
logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e sustento, de 
forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para 
pernoite temporário ou como moradia provisória. A oferta de acolhimento 
institucional consiste em uma importante estratégia para a saída das ruas, visando 
contribuir para a superação de tal situação, para o desenvolvimento e/ou 
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e para a retomada da 
autonomia por parte dos usuários.  

Os Serviços de Acolhimento Institucional integram a Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. A organização dos 
diferentes Serviços de Acolhimento para Pessoas Adultas em Situação de Rua tem 
como objetivo principal atender de forma qualificada e personalizada de modo a 
promover a construção conjunta com o usuário do seu processo de saída das ruas, 
com dignidade e respeito a sua vontade e nível de autonomia. A implantação dos 
serviços a as ações desenvolvidas precisam ser fundamentadas na legislação 
pertinente: Política Nacional para População em Situação de Rua (2009), Política 
Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004), Norma Operacional Básica do Sistema 
Único de Assistência Social (NOB SUAS, 2012), Norma Operacional Básica de 
Recursos Humanos (NOB RH, 2006) e a Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais (2009). Conforme a diretriz de que os serviços de acolhimento 
devem basear-se no diagnóstico da realidade local, a proposta de trabalho visa 
contemplar as características e especificidades do público em situação de rua do 
município de São Gonçalo. Considerando o perfil do público atendido.  

 

4.1 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 



 

 

Acolhimento provisório para adultos do sexo masculino, a partir dos 18 anos de idade, 
respeitando a identidade de gênero ou grupo familiar, tendo em vista a garantia de 
privacidade, respeito aos costumes, tradições e à diversidade (arranjos familiares, 
raça/etnia; religião, gênero e orientação sexual). É previsto para os que utilizam espaços 
públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência decorrente de abandono, migração 
e ausência de residência. Semelhante a uma residência, com limite máximo de 40 pessoas 
por unidade. Deve estar localizado no espaço urbano de forma democrática, respeitando 
o direito de permanência e usufruto da cidade com segurança, igualdade de condições e 
acesso aos serviços públicos. As estruturas devem ser acolhedoras, de forma a não 
estigmatizar ou segregar os usuários. Os espaços devem ser aconchegantes, com 
iluminação e ventilação adequadas, com ambientes agradáveis.  

Deve-se primar por uma infraestrutura que garanta espaços e rotas acessíveis. Assegurar 
a oferta de atendimento individualizado e especializado, com vistas a conhecer a história 
da pessoa que está sendo atendida. É importante também que sejam realizadas 
abordagens coletivas a fim de favorecer o fortalecimento de vínculos sociais 
comunitários e familiares. Esse processo deve ser construído conjuntamente com o 
usuário, com dignidade e respeito à sua vontade e nível de autonomia. O processo de 
acompanhamento bem como de desligamento deve ser construído juntamente com o 
usuário a partir do estudo diagnóstico e do plano de atendimento individual pela equipe 
técnica, conforme previsto na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Para 
garantir o comando único e a gestão estatal, a equipe da Secretaria Municipal de 
Assistência Social será responsável pelo acompanhamento do serviço prestado, devendo 
assegurar em suas atribuições a realização de reuniões de coordenação técnica de 
monitoramento e avaliação com as executoras do serviço, o acesso aos relatórios, 
prontuários dos casos atendidos. A proposição de estudos de casos em conjunto com a 
executora, principalmente aqueles com maior dificuldade de desenvolvimento da 
proposta de trabalho, além de Articulação com o Sistema de Garantia de Direitos. O 
serviço deverá manter estreita articulação com as unidades socioassistenciais da 
Secretaria Municipal de Assistência Social e com a rede de serviços, com o objetivo de 
atender de modo integral as demandas apresentadas pelos usuários. 

 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

•Reduzir a ocorrência de risco, agravamento ou reincidência dos fatores que 
demandaram a necessidade de acolhimento, Contribuir para a prevenção de situações de 
negligência, violência e ruptura de vínculos;  

•Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais Órgãos do Sistema de Garantia de 
Direitos e às demais políticas setoriais, visando garantir o desenvolvimento integral do 
assistido;  

•Atuar com vistas ao restabelecimento de vínculos familiares e ou sociais; Possibilitar a 
convivência comunitária;  

•Construir um plano de atendimento em conjunto com os usuários e que contemple o 
atendimento de suas demandas;  



 

 

•Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de 
atividades da vida diária;  

•Desenvolver condições para a independência e o autocuidado;  

•Favorecer o surgimento e desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades 
para que os usuários façam escolhas com autonomia;  

•Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais 
internas e externas, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades dos 
usuários;  

•Auxiliar no acesso à rede de qualificação e requalificação profissional com vistas a 
inclusão produtiva e renda. 
 

 

4.3 PÚBLICO ALVO 

 

Adultos do sexo masculino, que se encontram em situação de rua no município de São 
Gonçalo por desabrigo, abandono, falta de moradia, afastamento temporário ou 
permanente do convívio familiar, migração, sem condições de autosustentos. 

 
5.0- DOS PRAZOS 
 

•Publicação do Edital de Chamamento Público nº. 001/2020: 11/03/2020; 
• Formalização de consultas: 11/03/2020 a 16/03/2020; 
• Impugnação do edital: até 24/03/2020; 
• Entrega dos envelopes contendo a proposta técnica da OSC: 11/03/2020 a 09/04/2020; 
• Publicação do resultado da etapa competitiva do processo de seleção: 17/04/2020; 
• Recurso do resultado da etapa competitiva do processo de seleção: até 24/04/2020; 
• Apresentação de contrarrazões pelos interessados: até 28/04/2020; 
• Publicação das decisões recursais e resultado final da seleção de propostas contendo a 
convocação da OSC vencedora: até 30/04/2020; 
• Entrega dos envelopes contendo os documentos de habilitação pela OSC vencedora: até 
13/05/2020; 
• Publicação do resultado do processo de habilitação: até 18/05/2020; 
• Recurso do resultado da etapa de habilitação:25/05/2020; 
• Apresentação de contrarrazões pelos interessados: até 27/05/2020; 
• Publicação das decisões recursais da etapa de habilitação e do Resultado Final: 
29/05/2020; 
 

6.0 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

6.1 Poderão participar do presente Chamamento Público as Organizações da Sociedade 
Civil, que atendam aos requisitos de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista e demonstrem 
a qualificação técnica exigida, conforme itens 10 e 11deste edital.  
 



 

 

6.2 Estarão impedidas de participar deste Chamamento as organizações que se 
enquadrarem no art. 39 da Lei Federal nº. 13.019/2014 ou no Art. 27 caput do Decreto 
Municipal nº166/2019 que tenham qualquer outro impedimento legal para 
contratar/parceirizar com a Administração Pública Municipal.  
 

6.3 A participação das Organizações da Sociedade Civil, interessadas no presente 
Chamamento Público implica na aceitação de todas as condições aqui apresentadas.  
 
6.4 Não será exigida contrapartida em bens e serviços, facultada à Organização da 
Sociedade Civil sua prestação, cuja expressão monetária deverá ser obrigatoriamente 
identificada na proposta, não sendo exigido o depósito do valor correspondente. 
 

6.5 Não é permitida a atuação em rede pelas Organizações da Sociedade Civil, eis que a 
OSC que assinar o contrato da parceria será responsável pela execução do objeto.  

 

  

7.0 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao chamamento público deverão ser 
entregues à Comissão de Seleção, por ofício, diretamente na secretaria da SMDSIA até o 5º 
(quinto) dia útil após a publicação do edital. A Comissão de Seleção terá prazo de 02 
(dois) dias úteis para responder aos pedidos de esclarecimentos encaminhados.  
 

 
8.0 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 

 

8.1 O prazo para impugnação deste Edital é de até 10 (dez) dias úteis contados de sua 
publicação.  
 

8.2 As OSC´s, poderão apresentar recurso contra o resultado da etapa competitiva e da 
etapa de habilitação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da publicação das 
decisões, à Comissão de Seleção. 
 

8.3 As razões de impugnação ao edital, as razões do recurso e as contrarrazões, quando 
propostas, deverão ser formalizadas por escrito e devem ser protocoladas junto à 
Secretaria de Desenvolvimento Social, junto a Comissão de Monitoramento das Parcerias - 
no endereço Rua Dr. Porciúncula, 395, Venda da Cruz, São Gonçalo-RJ, no horário de 
09:00h às 17:00h. 
 

8.4 Não serão acolhidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal, 
nem os recursos subscritos por representante não habilitado legalmente ou não 
identificado no processo para representar a Organização da Sociedade Civil. 
 

8.5 Os recursos que não forem reconsiderados pela comissão de seleção no prazo de até 3 
(três) dias úteis, contados do recebimento, serão encaminhados à autoridade competente 
para decisão final, em até 7 (sete) dias úteis. Não caberá novo recurso da decisão do 
recurso previsto neste subitem. 
 
 

9.0 - DA ETAPA COMPETITIVA - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO 
PARA CLASSIFICAÇÃO. 
 



 

 

 

9.1 A proposta deverá ser elaborada pela Organização da Sociedade Civil em consonância 
com o SERVIÇO, conforme descrito no item dois, para o atendimento ao objeto constante 
neste Edital. 
 

9.2 Para comprovação de experiência, que será objeto de avaliação conforme itens 10 e 11 
deverão ser apresentados junto à proposta os seguintes documentos, alternativamente: 
 

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 e do tempo de 
execução das atividades, desde que contenham o tempo de realização das atividades que 
possa ser mensurado; 
 

c) Declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de 
atividades ou Serviços 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 que contenham o período de execução destes. 
 

9.2 No caso de apresentação de diferentes comprovantes de experiência com períodos de 
execução concomitantes será contabilizado apenas um dos períodos, sendo considerado o 
de maior tempo. 
 

9.3 Para avaliação da consistência e planejamento financeiro deverá ser apresentada 
junto à proposta pelo menos uma referência de preço para cada item especificado. 
(Despesas com pessoal e encargos, aquisição de materiais, mobiliário, serviços de 
terceiros, etc.), por meio de um dos elementos indicativos no art. 26,§1º e incisos do 
Decreto Municipal 166/2019. 
 

9.4 Para a avaliação quanto à Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência 
Social – CEBAS, deverá ser apresentado junto à proposta comprovante de Registro ou 
Publicação no DOU do CEBAS. 
 

9.5 Para avaliação acerca da infraestrutura deverá ser apresentado junto à proposta 
Relatório de infraestrutura contendo endereço completo, descrição do imóvel (número de 
salas, banheiros, etc), relação do mobiliário, relação de equipamentos e registro 
fotográfico. Deverá conter no relatório informações sobre gastos para implantação ou 
adequações, se houver. 
 

9.6 A proposta e a documentação para classificação deverão ser apresentados em 
envelope lacrado na Secretaria de Desenvolvimento Social, Infância e adolescência, Rua 
Doutor Porciúncula, 395, Venda da Cruz, São Gonçalo, a ser protocolado no período 
informado no item 5, de segunda a sexta-feira no horário de 10:00 às 16:00, contendo em 
sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 
 
 
 



 

 

À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INFÂNCIA E 
ADOLESCÊNCIA 
 

COMISSÃO DE SELEÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2020 

INSTITUIÇÃO: 
 
CNPJ: 
 
ENDEREÇO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 

 
 

9.7 Envelopes que forem entregues em local e/ou horário diferentes não serão objeto de 
análise, não sendo permitida a participação de interessados retardatários e ou em 
desacordo com o Edital. 
 

9.8 Somente serão admitidas propostas relacionadas aos objetivos especificados na 
forma do item 1.0 deste edital. 

 

10.0 DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

10.1 O parecer técnico para fins de classificação da Organização da Sociedade Civil com 

habilitação na etapa competitiva de que trata o item 11 deste edital será realizado por 

meio da avaliação dos seguintes critérios: 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES  

Item 1: Adequação da Proposta aos objetivos e estratégias de ação 

para a execução do objeto da parceria. 

 

 

Elementos para 

avaliação 

Nota  

Meios de 

análise e 

comprovação 

 

Nota 

Total 

de 

Pontos 

Adequação da 

proposta aos 

objetivos 

específicos  

(cláusula 4.2, 

Objetivos) em que 

se insere a 

0 – não atende, 

proposta/OSC 

eliminada; 

3,5 atende 

parcialmente; 

 

 

 

7,5 

 

 

 

Subitem  

– letra “a”  



 

 

parceria. 

 7,5 – atende.   

 

Clareza e 

objetividade da 

proposta para 

execução do serviço. 

0 – não atende; 

3,5 atende 

parcialmente; 

 

 

7,5 

Subitem  

– letra “a” 

 
7,5 – atende. 

  

 

Inovação e coerência 

da proposta para 

execução do serviço. 

0 – não atende; 

2,5 atende 

parcialmente; 

 

 

5 

Subitem  

– letra “a” 

 5,0 – atende.   

Clareza, objetividade e 

coerência na proposta 

de gestão de 

informação 

(relatórios ref. a 

execução do serviço, 

registros de 

atendimentos, etc.) 

0 – não atende; 

 

2,5 atende 

parcialmente; 

5,0 –atende. 

 

 

5 

Subitem  

– letra “a” 

TOTAL DE PONTOS DO ITEM 1: 25 

PONTOS 

Item 2: Consistência do Planejamento 

Financeiro 

Elementos para 

avaliação 

Nota Meios de 

  

Nota 

Total 

de 

Pontos 

análise e 

comprovação 



 

 

 

Detalhamento, 

objetividade e 

coerência com 

valores de mercado 

do Plano de 

Aplicação de 

Recursos no que se 

refere aos Recursos 

Humanos do Serviço. 

0 – não atende, 

Proposta/OSC 

Eliminada; 5,0 – 

atende 

parcialmente; 

10,0 – atende. 

 

 

 

10 

Subitem  

– letra “b” 

 

Detalhamento, 

objetividade e 

coerência com 

valores de mercado 

do Plano de 

Aplicação de 

Recursos para 

execução do serviço. 

0 – não atende, 

Proposta/OSC 

Eliminada; 5,0 – 

atende 

parcialmente; 

10,0 – atende. 

 

 

 

10 

Subitem  

– letra “b” 

TOTAL DE PONTOS DO ITEM 2: 20 

PONTOS 

 Item 3: Experiência com 

o objeto 

 

 

Elementos para 

avaliação 

Nota  

Meios de 

análise e 

comprovaçã

o 

 

Nota 

Total 

de 

Pontos 



 

 

A Instituição já firmou 

convênio ou parcerias 

com a PMSG ou outros 

órgãos 

públicos/organização 

social de direito 

privado para execução 

de serviços, 

programas ou 

projetos com o mesmo 

objeto da parceria 

(analisar item 9). 

0 – não possui; 

 

2,5 - de 1 a 12 

meses; 

5,0 - até 24 

meses; 

7,5 - até 36 

meses; 

10,0 - acima de 

36 meses. 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Subitem  

– letra “c” 

A Instituição já 

firmou convênio ou 

parcerias com a 

PMSG ou outros 

órgãos 

públicos/organização 

social de direito 

privado para 

execução de serviços, 

programas ou 

projetos voltados a 

Assistência Social. 

0 – não possui; 

 

2,5 - de 1 a 12 

meses; 

5,0 - até 24 

meses; 

 

 

 

10 

Subitem 

– letra “d” 

A Instituição já firmou 

convênio ou parcerias 

com a PMSG ou outros 

órgãos 

públicos/organização 

social de direito 

privado para 

execução de serviços 

de acolhimento 

institucional de 

idosos. 

0 – não possui; 

 

2,5 - de 1 a 12 

meses; 

5,0 - até 24 

meses; 

7,5 - até 36 

meses; 

10,0 - acima de 

36 meses. 

 

 

 

 

 

 

10 

Subitem 

– letra “d” 

TOTAL DE PONTOS DO ITEM 3: 30 

PONTOS 



 

 

Item 4: CEBAS 

 

 

Elementos para 

avaliação 

Nota  

Meios de 

análise e 

comprovação 

 

Nota 

Total 

de 

Pontos 

A Instituição possui a 

Certificação das 

Entidades 

Beneficentes de 

Assistência Social – 

CEBAS 

0 – Não possui; 

15,0 – Possui. 

 

15 

 

Subitem  

– letra “e” 

TOTAL DE PONTOS DO ITEM 4: 15 

PONTOS 

Item 5: Estrutura Física 

 

Elementos para 

avaliação 

Nota  

Meios de 

análise e 

comprovação 

 

Nota 

Total 

de 

Pontos 

A Instituição possui 

infraestrutura 

adequada para a 

gestão da parceria, já 

instalada, para acolher 

o serviço em questão. 

0 – Eliminado  

(ausência de 

infraestrutura 

implica na 

impossibilidade 

a contendo do 

objeto 

pretendido)    

 5,0 – atende 

parcialmente; 

 

10 

 

Subitem  

– letra “e” 

OBS: possível 

compartilhamento 

com outros 

programas e 

serviços. 

10,0 – Atende. 10  

TOTAL DE PONTOS DO ITEM 5: 10 PONTOS 



 

 

TOTAL DE PONTOS GLOBAL: 100 PONTOS 

 

10.2 Os critérios constantes da tabela no subitem anterior serão avaliados e pontuados 

pela Comissão de Seleção, a fim de se estabelecer a classificação das organizações da 

sociedade civil. 

 

 

10.3- Para fins de avaliação dos critérios, serão utilizados os seguintes parâmetros: 

 

a. Item 1: Proposta técnica de trabalho detalhada e adequada aos objetivos e diretrizes do 

Serviço em que se insere a parceria; clara, objetiva, inovadora e coerente quanto a 

proposta para execução do Serviço, apresentando plano de gestão de informação 

(relatórios ref. a execução do serviço, registros de atendimentos, etc.) de acordo com os 

marcos legais e normativos da Política de Assistência Social. A proposta que receber nota 

zero no elemento para avaliação “Adequação da proposta aos objetivos específicos (item 

4.2. Objetivos) em que se insere a parceria” será eliminada. 

 

b. Item 2: Proposta detalhada, objetiva e coerente com valores praticados no mercado 

demonstrados no item 9 da Proposta – Previsão de Despesas – no que se refere às 

naturezas de despesas necessárias à execução do Serviço, apresentando uma referência de 

preço para cada item especificado. (Despesas com pessoal e encargos, aquisição de 

materiais, mobiliário, serviços de terceiros, etc.) por meio de um dos elementos 

indicativos no art. 38, parágrafo único do Decreto Municipal 166/2019. A proposta que 

receber nota zero em qualquer elemento para avaliação deste item será eliminada. 

 

c. Item3: Apresentação de documentação que comprove experiência conforme item 9 do 
presente edital; 

d. Item 4: Comprovante de Registro ou Publicação no DOU do Certificação das Entidades 

Beneficentes de Assistência Social –CEBAS). 

e. Item 5: Apresentar Relatório de Infraestrutura contendo endereço completo, descrição 

do imóvel (número de salas, banheiros, etc), relação do mobiliário, relação de 

equipamentos e registro fotográfico. Deverá conter no relatório informações sobre gastos 

para implantação ou adequações, se houver. 

10.3.1 Serão classificadas apenas as propostas que obtiverem pontuação igual ou superior 

a 50 pontos; 

10.3.2 A Comissão de Seleção, de forma complementar à análise da documentação 

apresentada, poderá promover ou solicitar visita técnica à Organização da Sociedade Civil 



 

 

ou em locais indicados na proposta, com vistas à emissão de parecer técnico que definirá a 

classificação da mesma. 

10.4 Havendo empate na classificação das propostas serão adotados os seguintes critérios 

para desempate: 

 

I. Maior Pontuação obtida no item 1 dos critérios de avaliação; 

II. Maior Pontuação obtida no item 4 dos critérios de avaliação; 

III. Maior Pontuação obtida no item 2 dos critérios de avaliação; 

IV. Maior Pontuação obtida no item 3 dos critérios de avaliação; 

V. Maior Pontuação obtida no item 5 dos critérios de avaliação; 

VI. Permanecendo o empate, será realizado sorteio público; 

 

10.4.1 Na hipótese de desempate mediante sorteio, o mesmo será realizado em sessão 

pública em endereço, data e horário a ser definido publicado no Diário Oficial do 

Município, com antecedência mínima de 2 (dois) dias  úteis. 

 

10.5 O resultado da etapa competitiva do processo de seleção será divulgado no Diário 

Oficial do Município – DOM, no prazo estabelecido neste edital. 

 

10.5.1 Caberá recurso do resultado da etapa competitiva do processo de seleção nos 

prazos determinados deste Edital. 

 

 

11.0 DA ETAPA DE HABILITAÇÃO – AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

11.1 Encerrada a etapa competitiva, as propostas serão classificadas sendo as 

Organizações da Sociedade Civil mais bem classificadas convocadas para apresentar a 

documentação relacionada, observando os itens 11.3.1, 11.3.2 e 11.3.3 deste Edital. 

 

11.2 Na hipótese de OSC´s melhores classificadas na etapa competitiva não atender aos 

requisitos exigidos no item 11.3.1 aquela imediatamente mais bem classificada será 

convocada para apresentar a documentação relacionada nos itens 11.3.1, 11.3.2 e 11.3.3 

deste Edital. 

 



 

 

11.3A OSC que tiver a proposta selecionada e classificada, quando convocada, deverá 

entregar em envelope lacrado na Secretaria de Assistência Social, Rua Doutor Porciúncula, 

395, Venda da Cruz, São Gonçalo, a ser protocolado no período informado no item 5 de 

segunda a sexta-feira no horário de 10:00 às 16:00, contendo em sua parte externa e 

frontal os seguintes dizeres: 

 

 

À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 

COMISSÃO DE SELEÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº.001 /2020 

MODALIDADE: INSTITUIÇÃO DE ABRIGAMENTO MASCULINO DA POPULAÇÃO EM 

SITUAÇÃO DE RUA  

HABILITAÇÃO 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:CNPJ:ENDEREÇO DAINSTITUIÇÃO: 

11.3.1 No envelope deverá constar toda a documentação capaz de habilitar a 

Instituição, quais sejam: 

I – Habilitação jurídica, fiscal e trabalhista;  

II – Habilitação Técnica; 

III – Declarações e Termo de Compromisso, conforme anexos. 

 

11.3.2 I - HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL E TRABALHISTA 
 

 

Para a habilitação jurídica, fiscal e trabalhista a OSC/Instituição deverá apresentar os 
seguintes documentos: 

I. - cópia legível do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as 
exigências previstas no art. 33 da Lei nº 13.019, de2014; 

II. - cópia legível da ata de eleição e posse da atual diretoria, registrada na forma 
da lei; 

III. - cópia legível 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 organização da sociedade civil existe 

há, no mínimo, um ano com cadastro ativo; 

IV. - cópia legível da Carteira de Identidade ou documento equivalente e CPF do 

representante legal da OSC; 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/lista-de-servicos/cadastros/cnpj/comprovante-de-inscricao-e-situacao-cadastral-cnpj
http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/lista-de-servicos/cadastros/cnpj/comprovante-de-inscricao-e-situacao-cadastral-cnpj


 

 

V.   - relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil, 

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; 

VI. -Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 

da União (emitida no sítio eletrônico oficial da Receita Federal.); 

VII. -Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (emitida no sítio eletrônico oficial da 

Tribunal Superior do Trabalho); 

VIII. -certidão de quitação plena dos tributos municipais da Prefeitura Municipal de 

São Gonçalo; 

IX. - cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil 

funciona no endereço por ela declarado (conta de consumo ou contrato de 

locação); 

X. - Comprovante de inscrição da organização da sociedade civil junto ao Conselho 

Municipal de Assistência Social –CMAS. 

11.3.2.1Serão consideradas regulares, para fins de cumprimento do disposto dos incisos VI 

a VIII do subitem 11.3.2, as certidões positivas com efeito de negativas. 

11.3.2.2 AOSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e em seu quadro de 

dirigentes, quando houver. 

 

11.3.3 II - HABILITAÇÃO TÉCNICA 

 

11.3.3.1 Para a habilitação técnica, a OSC deverá apresentar os seguintes documentos: 

I- 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 organização da sociedade civil ou a respeito dela; 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=1
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=1
http://www.tst.jus.br/certidao
http://www.tst.jus.br/certidao
http://www.tst.jus.br/certidao


 

 

 

d. Currículos profissionais de integrantes da organização da sociedade civil 

sejam dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros; 

 

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 organização da 

sociedade civil; 

 

g. 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. 

 

11.3.4- DECLARAÇÕES E TERMO DECOMPROMISSO 

 

11.3.4.1 Além dos documentos elencados nos subitens do item 11.3.1, deverão ser 
apresentados pela Instituição, no envelope contendo a documentação de habilitação, as 
seguintes declarações: 

 

I. – Declaração – Art. 39 da Lei Federal 13.019 e Art. 28 do Decreto Municipal nº 
166/2019 (nos termos do Anexo II); 
 

II. - Declaração Art. 7º, XXXIII, da Constituição da República (nos termos do Anexo III); 
 

III. Atestado de regularidade de prestação de contas ou declaração de inexistência de 

parceria junto ao Município (nos termos do Anexo IV). 

11.3.4.2 A Comissão de Seleção avaliará a regularidade da OSC considerando-a apta à 

celebração da parceria e publicando o resultado da etapa de habilitação do processo 

de seleção no Diário Oficial do Município – DOM, no prazo estabelecido neste edital. 

11.3.4.3 Caberá recurso do resultado da etapa de habilitação do processo de seleção 

nos prazos determinados deste Edital. 

 



 

 

12.0 DO RESULTADO FINAL 

 

12.1 A OSC melhor classificada na etapa competitiva e apta na etapa de habilitação, após o 

julgamento dos recursos por ventura apresentados, será declarada vencedora, sendo o 

resultado final do chamamento público homologado e publicado no Diário Oficial do 

Município – DOM, no prazo estabelecido neste edital. 

 

13 DA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

 

13.1 A(s)OSC(s) declarada(s) vencedora(s), será convocada para, no prazo de 10 (dez) 

dias úteis a contar da sua convocação, apresentar Plano de Trabalho consolidado, a ser 

implementado. 
 

 

13.2 O Plano de Trabalho de que trata o subitem 13.1 deverá conter: 
 

 

I- descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser 

demonstrado a relação entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a 

serem atingidas; 

II- descrição das metas a serem atingidas e das atividades ou projetos a serem 

executados; 

III– previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades 

ou dos projetos abrangidos pela parceria, devidamente comprovadas, nos termos do 

subitem 13.3; 

IV– forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a 

eles atreladas; 

V– definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das 

metas. 

 

13.3 A previsão de receitas e despesas de que trata o inciso III do subitem anterior, 

deverá vir acompanhada da comprovação da compatibilidade dos custos 

apresentados com os preços praticados no mercado por meio de um dos elementos 

indicativos abaixo, sem prejuízo de outros: 

 

I. contratações similares ou parcerias da mesma natureza concluídas nos últimos três 

nos ou em execução; 

II.atas de registro de preços em vigência adotados por órgãos públicos vinculados à 

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios da região onde será executado o 

objeto da parceria ou da sede da organização; 



 

 

III. tabelas de preços de associações profissionais; 

IV. tabelas de preços referenciais da política pública setorial publicada pelo órgão 

ou entidade da administração pública municipal; 

V. pesquisa publicada em mídia especializada; 

VI. Sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que com data e 

hora de acesso; 

VII. –Portal de Compras Governamentais; 

VIII. –cotações com até três fornecedores ou prestadores de serviço, que poderão ser 

realizadas por item ou agrupamento de elementos de despesas. 

13.4 A elaboração do Plano de Trabalho de que trata o subitem 13.1 será realizada 

em diálogo técnico com a administração pública, mediante reuniões e comunicações 

oficiais, nos termos do artigo 26, §3º do Decreto Municipal 166/2019; 

13.5 Havendo necessidade de realização de ajustes no Plano de Trabalho, solicitado 

pela administração pública como condição para sua aprovação, será concedido prazo 

de 10 (dez) dias úteis para sua reapresentação pela OSC.  

13.6 A aprovação do Plano de Trabalho não gerará direito à celebração da parceria. 

 

 

14 DA FORMALIZAÇÃO DA PARCERIA 

 

 

14.1 Homologado o chamamento e aprovado o Plano de Trabalho, a Instituição 

selecionada será convocada a assinar o Termo de Colaboração no prazo máximo de 10 

(dez) dias contados da convocação, sob pena de decair o direito à parceria, sem prejuízo 

das sanções previstas neste edital. 

14.2 Caso a OSC não assine o termo no prazo estabelecido no subitem anterior, é 

prerrogativa do Município convocar a próxima classificada ou decidir fazer novo processo 

de chamamento público. 

14.3 O Termo de Colaboração será firmado pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, 

podendo ser prorrogado, de acordo com a conveniência e disponibilidade orçamentária da 

Administração Pública e legislação vigente. 

14.4 As despesas com a publicação do extrato do termo no Diário Oficial do Município 

“DOM” correrão por conta da Administração Pública Municipal. 

 

 

15 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

15.1 Na hipótese de recusa injustificada de celebração do objeto do presente chamamento 

público por parte das OSC´s vencedoras, no prazo de 05 dias úteis após a convocação 

formal feita pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Infância e Adolescência 

(SMDSIA), poderá ser aplicada a penalidade de suspensão temporária de participação em 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


 

 

licitações ou outras seleções públicas municipais para celebração de parcerias e/ou 

contratos, por prazo não superior a dois anos. 

 

15.2 A penalidade prevista no item anterior será aplicada pela Secretária Municipal de 

Desenvolvimento Social, Infância e Adolescência, facultada a defesa da OSC vencedora, no 

processo administrativo regularmente instaurado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da abertura de vista. 

 

16.0 DOS ANEXOS 

 

16.1 Integram este Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os 

seguintes anexos: 

 

 

ANEXO I - Modelo de proposta 

Anexo II – Declaração – Art. 39 Lei Federal 13.019/2014 e do Decreto 

Municipal: nº. 166/2019. 

Anexo III – Declaração art. 7º, XXXIII, da Constituição da República 

Anexo IV - Atestado de regularidade da prestação de contas ou declaração 

de inexistência de parceria junto ao Município 

Anexo V – Plano de trabalho 

Anexo VI - Minuta do Termo de Colaboração 

 

 

17 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

17.1 A Comissão de Seleção é aquela que será instituída por Portaria da SMDSIA a ser 

publicada quando da publicação deste edital.  

 

17.2 Será facultado à Comissão de Seleção, promover, em qualquer fase, diligências 

destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do presente Chamamento Público e a 

aferição dos critérios de habilitação de cada OSC, bem como solicitar aos órgãos 

competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar suas decisões. 

 



 

 

17.3 Os documentos entregues, a proposta e seus anexos, não serão devolvidos qualquer 

que seja o resultado do chamamento público. 

 

17.4 O Município, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância e 

Adolescência – SMDSIA,  poderá revogar o presente Edital de Chamamento, no todo ou em 

parte, por conveniência administrativa e interesse público, ou por fato superveniente, 

devidamente justificado, ou anulá-lo, em caso de ilegalidade. 

 

17.5 A revogação ou anulação do presente Chamamento Público não gera direito à 

indenização. 

 

17.6 A Organização da Sociedade Civil declarada vencedora do presente Chamamento 

Público estará credenciada para firmar parceria com o município de São Gonçalo visando à 

execução do projeto descrito neste instrumento. 

 

17.7 A declaração de vencedora da OSC não implica relação de obrigatoriedade para 

formalização de parceria, contudo, havendo a celebração da mesma será obedecida a 

ordem de classificação. 

 

17.8 Para a formalização da parceria a Organização da Sociedade Civil habilitada e 

classificada deverá comprovar a efetiva e regular inscrição junto ao Conselho Municipal de 

Assistência social (CMAS). 

 

17.9 As parcerias que vierem a ser assinadas serão publicadas, por extrato, no Diário 

Oficial do Município de São Gonçalo. 

 

17.10 Na aplicação dos recursos públicos serão sempre observados os princípios da 

moralidade, publicidade, legalidade, impessoalidade e eficiência. 

 

17.11 Constituem motivos para rescisão ou denúncia dos instrumentos jurídicos a serem 

firmados o não cumprimento de qualquer de suas cláusulas e condições, bem como os 

motivos previstos na Lei Federal 13.019/2014, na forma estabelecida em cláusula 

específica do referido instrumento. 

 

17.12 As questões não previstas neste Edital serão decididas pela Comissão de Seleção e 

caso necessário, por autoridade superior. 

 



 

 

São Gonçalo,_______de____________________de2019. 

 

_______________________________________________________________________ 
Luciana de Souza Alves  

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Infância e Adolescência 

Matrícula 13.911 

 

_______________________________________________________________________ 
José Luíz Nanci 

PREFEITO 



 

 

Anexo I – Modelo de Proposta 

Chamamento Público SMDSIA Nº 

______/20_____. 

(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC) 

 

1. DADOS CADASTRAIS 

Proponente 

 

Informar a razão social da organização 

CNPJ Data de abertura do CNPJ 

Informar o número do CNPJ da 

organização 

Informar a data de abertura do 

CNPJ (Formato dd/mm/aaaa) 

Endereço 

 

Informar o endereço em que a instituição está sediada 

Bairro: Cidade CEP 

 

Informar o Bairro 

 

Informar a cidade 

 

Informar o CEP 

Telefone E-mail 

Informar um telefone 

fixo 

Informar o e-mail da instituição 

Nome do representante legal: 

 

Informar o nome completo do representante legal da instituição 

Endereço Residencial do representante legal 

Informar o endereço residencial do representante 

legal (Rua, nº - bairro – cidade – UF) 

CPF R.G. Telefone(s) 

Informar o CPF do 

representante legal 

Informar o nº. do RG 

do representante 

legal 

Informar o telefone do 

representante legal, com DDD 



 

 

Período de Mandato da Diretoria 

De / / a / / . 

Município: 

Prefeitura Municipal de São Gonçalo/Secretaria Municipal de Assistência social, 

Infância e Adolescência (SMDSIA) 

2. NOME DO PROJETO/ATIVIDADE 

Informar o título ou nome do projeto/atividade. 

3. APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DE ATUAÇÃO 

Descrever o objeto e objetivo da OSC, as principais atividades executadas, um 

breve histórico de ações realizadas (preferencialmente aquelas que possuem 

relação com o objeto da proposta apresentada), público atendido, região de 

atuação, dentre outras informações. 

(Limite de 2 laudas) 

4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO 

Elaborar as razões de interesse na realização da parceria. 

5. DESCRIÇÃO DA REALIDADE 

Descrever a realidade na qual o objeto da proposta se insere (local, regional ou 

municipal), principais desafios encontrados, a relação desta realidade com o 

objeto da proposta e como a execução da proposta apresentada irá impactar 

nesta realidade. 

6. OBJETO DA PROPOSTA 

Descrever o objeto da proposta apresentada. Em geral, se apresenta através de 

verbos no infinitivo (realizar, executar, promover, capacitar, etc). 

7. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

Descrever a proposta, em consonância com as diretrizes e objetivos do serviço, 

demonstrando as ações previstas, o público estimado, a área de abrangência, os 

resultados esperados e a forma como se pretende alcançar os objetivos. 

 

  



 

 

 

 
9. Prazo de Execução 

Estabelecer o prazo de execução das ações a serem realizadas no âmbito da proposta (menor ou 
coincidente com o prazo de vigência da parceria – que também acoberta atos de preparação e de 

encerramento das ações realizadas). 

10. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS 

10.1 Previsão de Receitas 

Origem Valor 

Repasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)  repasse mensal  e 
montante anual de R$ 480.000,00 (quatrocentos e 

oitenta mil reais).  

Contrapartida Não se aplica. 

Valor Total da Proposta² Valor somatório do repasse e 

Contrapartida 

 

            
 

 
8.FORMA DE EXECUÇÃO 

Metas 

Macro ações 
(resultados 

parciais) a serem 
realizadas. Devem 
ser quantificáveis, 
verificáveis e com 

prazo definido. 

Ações 

Operações concretas a 
serem realizadas para o 
atendimento da meta. 

Uma mesma meta pode 
exigir a realização de 

mais de uma ação. 

Indicadores 

Unidade de 
medida do 

alcance de uma 
meta. É a forma 
de aferição do 

cumprimento ou 
não da meta. Deve 

ser passível de 
verificação. 

Documentos para 
verificação 

Documentos que 
contém os 

elementos para 
verificação dos 
indicadores. É o 
instrumental no 
qual o indicador 

pode ser analisado. 
Ex. fotografias, Lista 

de presença, 
planilha, banco de 
dados, certificados 

etc. 

Prazo de 
execução 

Prazo em que a 
meta deverá ser 

atingida. 

     
     



 

 

    10.2- Previsão de despesas 
 

Natureza da Despesa Origem do Recurso Repasse ou 
Contrapartida³ 

Valor estimado 

   

   

   

   

   
 

 

²O valor total da parceria deve observar os valores máximos estipulados no edital, se 
houver.  
 

³Em caso de contrapartida, o recurso não será financeiro, auferido através de bens, 
serviços e despesas complementares, mensuráveis e deverão ser comprovados na 
prestação de contas. 

Coluna 1 – Natureza da Despesa:  Informar as naturezas de despesas previstas para a 
execução da proposta (despesas com pessoal e encargos, aquisição de materiais, transporte, 
mobiliário, serviços de terceiros, contratações,transporte,etc). 

Coluna 2 – Origem do Recurso:  Informar se o recurso referente àquela natureza de despesa 
terá origem no repasse de recursos do Município ou em contrapartida da organização. 

Coluna 3 - Valor estimado Informar o valor estimado da despesa, bem ou serviço necessário à 
execução do objeto a organização deve apresentar valores de acordo com aqueles praticados 
no mercado.  
 

 

11. - CONTRAPARTIDA 

 

Contrapartida da Organização da Sociedade Civil, se houver, de acordo com o edital. 
Descrever os bens, serviços e despesas complementares a serem aportados na 
execução da parceria, com a respectiva forma de mensuração.  

 

 

 



 

 

12. - ASSINATURA DA OSC. 

 

São Gonçalo, ______, de ___________________de 20_______ 

 

_______________________________________________________________ 

Nome/assinatura da Organização da Sociedade Civil 

 

13. APROVAÇÃO PELO MUNICÍPIO 

 

São Gonçalo, ______ de________________________de 20________ 

 

 

___________________________________________________ 

nome/assinatura do técnico responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo II 

 

Declaração – Art. 39 da Lei Federal 13.019/2014 e 

Art. 28 do Decreto Municipal nº. 166/2019 

(preferencialmente em Papel Timbrado da OSC) 

 

Declaramos que nossa Organização da Sociedade Civil, bem como nossos dirigentes 

não se enquadram nos motivos de impedimento do Art. 39 da Lei Federal 

13.019/2014, bem como observará o disposto no Art. 28 do Decreto Municipal nº 

166/2019. 

 

Organização da Sociedade Civil 

_________________________________________________________________ 

CNPJ:  

 

Art. 39 (Lei Federal 13.019/2014): Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade 

de parceria prevista nesta Lei a organização da sociedade civil que: 

I. - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a 

funcionar no território nacional; 

II. - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 

III. - tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de 

órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual 

será celebrado o termo de colaboração ou de fomento, estendendo-se a vedação aos 

respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o segundo grau; 

IV. - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, 

exceto se: 

a. for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos 

eventualmente imputados; 

b. for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; 

c. a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito 

suspensivo; 

V. - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a 

penalidade 

a. suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

administração; 



 

 

b. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração 
pública; 

c. suspensão temporária da participação em chamamento público e 

impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de 

governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos; 

VI. declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar 

parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a 

administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no inciso II.- tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou 

rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em 

decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 

VII. - tenha entre seus dirigentes pessoa: 

a. cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou 

rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em 

decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 

b. julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo 

em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; 

c. considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os 

prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 

1992. 

§ 1o Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada a transferência de novos 

recursos no âmbito de parcerias em execução, excetuando-se os casos de serviços 

essenciais que não podem ser adiados sob pena de prejuízo ao erário ou à população, 

desde que precedida de expressa e fundamentada autorização do dirigente máximo 

do órgão ou entidade da administração pública, sob pena de responsabilidade 

solidária. 

§ 2o Em qualquer das hipóteses previstas no caput, persiste o impedimento para 

celebrar parceria enquanto não houver o ressarcimento do dano ao erário, pelo qual 

seja responsável a organização da sociedade civil ou seu dirigente. 

§ 3o (Revogado). 

§ 4o Para os fins do disposto na alínea a do inciso IV e no § 2o, não serão 

considerados débitos que decorram de atrasos na liberação de repasses pela 

administração pública ou que tenham sido objeto de parcelamento, se a organização 

da sociedade civil estiver em situação regular no parcelamento. 

§ 5o A vedação prevista no inciso III não se aplica à celebração de parcerias com 

entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades 

referidas naquele inciso, sendo vedado que a mesma pessoa figure no termo de 



 

 

colaboração, no termo de fomento ou no acordo de cooperação simultaneamente 

como dirigente e administrador público. 

§ 6o Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos 

e de políticas públicas. 

Art. 28 – Além dos documentos relacionados no art. 27, a OSC, por meio de seu 
representante legal, deverá apresentar, no prazo de que trata o caput do art. 26, 
declaração de que: 

I. – não há, em seu quadro de dirigentes: 
a. membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da 

administração pública municipal; 
b. cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea “a”; 

II. – revogado; 

III. – não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: 
a. membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da 

administração pública municipal; 
b. servidor ou empregado público, qualquer que seja o vínculo, de órgão ou entidade 

da administração pública municipal celebrante, ressalvadas as hipóteses previstas 
em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias 

c. pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública 

ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena 

privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e 

valores. 

 

São Gonçalo, ____de_________________ de 20  

 

 

 ______________________________________________________________________ 

                             Assinatura do representante legal da OSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo III 

Declaração do art. 7º, XXXIII, da Constituição da República 

(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC) 

 

Declaramos que nossa Organização da Sociedade Civil não emprega menores de 

dezesseis anos, salvo na condição de aprendizes, e que não detém empregados 

menores de dezoito anos em condições de trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

_________________________________________________ 

Organização da Sociedade Civil 

CNPJ:_________________________________ 

 

 

São Gonçalo, _____, de ________________de 20___ 

 

 

_____________________________________________________ 

  Assinatura do representante legal da OSC 



 

 

Anexo IV 

Atestado de regularidade da prestação de contas 

(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC) 

 

1. Caso a Organização da Sociedade Civil for parceira em qualquer programa 

do Município de São Gonçalo com obrigação de prestação de contas: 

 

Declaramos que nossa Organização da Sociedade Civil possui parceria 

celebrada com Município de São Gonçalo, através da Secretaria/Órgão 

________________________________________, com prestação de contas regular, nos 

termos do atestado anexo. 

 

(OBS: Juntamente a esta Declaração deve ser entregue Atestado de Regularidade da 

Prestação de Contas. O atestado deve ser exarado pelo órgão municipal responsável pela 

parceria, conforme modelo próprio). 

OU 

 

2. Caso a Organização da Sociedade Civil não seja parceira em qualquer 

programa do Município de São Gonçalo com obrigação de prestação de  contas: 

 
 

Declaramos que nossa Organização da Sociedade Civil não possui, nessa 

data, qualquer convênio, acordo de cooperação ou parceria com dever de 

prestar contas firmado com a administração direta ou indireta do 

Município de São Gonçalo. 

São Gonçalo,_____ de______________ de 20____.  

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do representante legal da OSC 

 

 

 

 



 

 

Anexo V 

 

MINUTA DO PLANO DE TRABALHO 

 (Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC) 

FONTES DO COFINANCIAMENTO DA PARCERIA:  

( ) FNAS – VALOR ANUAL R$ ____________________________ 
 

( ) FEAS – VALOR ANUAL R$ ____________________________ 
 

( ) RECURSOS PRÓPRIOS FMAS – VALOR ANUAL R$ ____________________________ 

 

Dados do projeto ou da Atividade 

 

Nome do Projeto ou Atividade: 

Local de realização: Período de realização: Horários de 
realização: 

Nome do Coordenador técnico do 
projeto/CPF: 

Nº do registro 
profissional: 

 

Contato do Responsável Técnico: Email do Responsável 
Técnico 

 

 

 

Nome da OSC: 

Período de Execução: ( ) Meses Início da Vigência: Término da Vigência: 

CNPJ: Endereço: 

Complemento: Bairro: CEP: 

Telefone: (DDD) Telefone: (DDD) Telefone: (DDD) 

E-mail: Site: 

Dirigente da OSC: 

CPF:  RG: Órgão Expedidor: 

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social/Nº 
CEBAS: 

Registro no CMDCA: 

Dados da Conta Bancária para  

Período de Mandato da Diretoria: 



 

 

Histórico do proponente (experiências na área, parcerias 

anteriores) 

 

 

 

 

Finalidade Estatutária da OSC 

Indicar qual o tipo de atividade predominante 

- O ESTATUTO SOCIAL ATENDE AS CONDICIONALIDADES DO ARTº 33 ( ) SIM ( ) 

NÃO  

 

 

ENQUADRAMENTO NA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 

NÍVEL DE PROTEÇÃO: ( ) PROTEÇÃO BASICA ( ) PROTEÇÃO ESPECIAL  

TIPO DE SERVIÇO DO NÍVEL DE PROTEÇÃO: 

( ) PSB - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 

( ) PSE -MÉDIA COMPLEXIDADE 

( ) PSE – ALTA COMPLEXIDADE 

TIPO DE PROGRAMA DO NÍVEL DE PROTEÇÃO: 

( ) ACESSUAS 

ENTIDADE: ( ) De ATENDIMENTO ( ) De ASSESSORIA ( ) De DEFESA E GARANTIA DE 

DIREITOS 

AREA DA ATIVIDADE PREPONDERANTE: ( ) ASSISTÊNCIA SOCIAL ( ) SAÚDE ( ) 

EDUCAÇÃO 



 

 

AREA DA ATIVIDADE SECUNDÁRIA: ( ) ASSISTÊNCIA SOCIAL ( ) SAÚDE ( ) 

EDUCAÇÃO 

 

- A entidade obedece ao princípio da universalidade do atendimento, no 

qual é vedado dirigir suas atividades exclusivamente a seus associados 

ou a categoria profissional ( ) SIM ( ) NÃO 

 

Justificativa do projeto 

(Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo 

entre essa realidade e o projeto e metas a serem atingidas) 

Justificativa:  

A justificativa deve fundamentar a pertinência e relevância do projeto como resposta a 
uma demanda da sociedade. Deve-se responder a questão: por que executar o projeto? 
Que circunstâncias que favorecem sua execução? Qual o histórico? Quais os benefícios 
para a população quanto aos aspectos, sociais?  

Ressaltar os seguintes aspectos:  

a) Problema social que o projeto pretende solucionar; b) Impacto social do projeto e as 
transformações positivas e duradouras esperadas; c) Área geográfica em que o projeto 
se insere;  

 

 

Descrição do Objeto da Parceria 

- De acordo com a descrição constante no Termo da Parceria. 

 

 

 

Objetivos e Metas (metas e objetivos pretendidos) (VIDE RESOLUÇÃO CNAS Nº 

109/09 DE 11/11/2009).  



 

 

OBJETIVOS GERAIS 

O que a Entidade pretende alcançar ao seu final. Deve ser escrito de forma clara, 

objetiva e sucinta. Este objetivo deve estar relacionado diretamente aos serviços, 

programas e projetos de governo que a entidade pretende executar para o 

Município. Geralmente o objetivo geral está vinculado à estratégia global da 

Entidade  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

.OBJETIVO ESPECÍFICO DO SERVIÇO  São aqueles relacionados ao objetivo geral 

que contribuirão para a alteração global da situação enfrentada, através das ações 

que o projeto irá desenvolver junto ao público alvo. Estão necessariamente 

articulados ao Objetivo Geral. Os objetivos devem responder as expressões: O 

QUE? COMO? PARA QUE? OU PARA QUEM?  

 

 

Previsão de Atendimentos/Público Alvo  

Vulnerabilidade social / riscos do público alvo: 

 

( )sim ( ) não Pobreza, privação ou ausência de renda. 

( )sim ( ) não Acesso precário ou nulo aos serviços públicos. 

( )sim ( ) não Vínculos afetivo-relacionais e de pertencimento social fragilizado. 

( )sim ( ) não Desvantagens pessoais resultantes de deficiência. 

( )sim ( ) não Perda total ou parcial dos bens e vítimas de catástrofes ou 

calamidades públicas. 

( )sim ( ) não Direitos violados: abandono; violência física ou psicológica; abuso 

/exploração sexual. 

( )sim ( ) não Cumprimento de medidas socioeducativas. 

( )sim ( ) não Pessoas sem domicílio fixo ou com trajetória de vida na rua. 

( )sim ( ) não Trabalho infantil. 



 

 

( )sim ( ) não Situações de discriminação etária, étnica, de gênero ou por 

deficiência, entre outros. 

( )sim ( ) não Necessidade de cuidados especializados decorrente de processo de 

envelhecimento. 

( )sim ( ) não Projeto atende público da política de assistência social. 

( )sim ( )não Equipamento socioassistencial/CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR 

Outros __________________________________________________________________________ 

Segmento/Usuário Atendido pela Entidade: 

( ) Criança de 0 até 6 anos 

( ) Criança ( 6 a 14 anos e 11 meses) 

( ) Adolescente ( 15 a 17 anos e 11 meses) 

( ) Jovem (18 a 21 anos) 

( ) Adulto 

( ) Pessoa Idosa (acima de 60 anos) 

( ) Família 

( ) META FÍSICA DE ATENDIMENTO: ____________________________________________________ 

 

 

Parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas 

 

CAPACIDADE TÉCNICA, OPERACIONAL E INSTALAÇÕES DA OSC 

1. Endereço completo;  

2. Descrição e quantificação de todos os ambientes disponíveis para o projeto;  

3. Relação de equipamentos/móveis disponíveis para o projeto; 

4. especificar a natureza do prédio (público, comunitário ou privado); 



 

 

 

 

M

e

t

o

d

o

l

o

g

i

a

  

 Metodologia de Trabalho 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES. Informar as atividades a serem desenvolvidas 

semanalmente e mensalmente, observando os objetivos específicos registrados no 

quadro acima. 

 

 

Cronograma de realização do projeto (forma de execução do projeto e de 
cumprimento de metas a ele atreladas) 

Metas/Etapas Especificação Unidade Quantidade Valor 

R$ 

Data 

início 

Data 

término 

Meta 1       

Etapa 1       

Etapa 2       

CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO DE USUÁRIOS E FAMÍLIAS  

Condições de Acesso:  

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  

Formas de Acesso: 

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  

RESULTADOS ESPERADOS/AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS  
INDICADORES  MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

 

 

 

  

 

Atividade Dias da Semana Carga Horária 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                              

               



 

 

...       

 

 

Meta 2       

Etapa 1       

Etapa 2...       

 

 

 

Cronograma de receitas e despesas 

Periodicidade (semana, 

mês, ano...) 

Receitas 

(descrição) 

Valor 

(R$) 

Despesas 

(descrição) 

Valor 

(R$) 

 

      

      

      

      

  Total:  Total: 

 

Plano de divulgação: 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

quantidade Cargo 
Carga 

horária 
Remuneração 

INSS 

Patronal 
FGTS 

Outros 

encargos 

(descrever) 

Total 



 

 

  

  

    

 

  

      

  

      

  

  

  

    

 

  

  

  

    

 

  

      

  

      

  

  

  

    

 

  

      

  

      

  

  

  

    

 

  

  

  

    

 

  

  

  

    

 

  

 

TOTAL: TOTAL: TOTAL:  

 

 
MATERIAIS E SERVIÇOS 

Especificação 
Descrição detalhada de 

cada item 

Unidade de 

medida 

Quantidade 

Valor 

Unitário 

Valor Total 

MATERIAL 

     

     

     

     

  Sub Total de Materiais  

SERVIÇOS 

 

 

 

    

     

 

  Sub Total de 
Serviços 

  



 

 

 

   Total Geral  

 

 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ORGANIZAÇÃO CIVIL 

Rubricas 1ª parcela  2ª parcela Nª parcela (...) TOTAL 

Recursos 
Humanos 

    

Material  
    

Serviços 
    

TOTAL 
    

Contrapartida 
    

TOTAL 
    

 

 

 

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (R$ 1,00) 

 

Meta 1ª Parcela ou Parcela 

Única 

2ª Parcela 3ª Parcela 4ª Parcela 5ª Parcela 6ª 

Parcel 

 

 

      

Meta 7ª Parcela 8ª Parcela 9ª Parcela 10ª Parcela 11ª Parcela 12ª Parcela 

 

 

      

Meta 13ª Parcela  14ª Parcela 15ª Parcela 16ª Parcela 17ª Parcela 18ª Parcela 

 

 

      

Meta 19ª Parcela 20ª Parcela 21ª Parcela 22ª Parcela 23ª Parcela 24ª Parcela 

 

 

      

 



 

 

 

CONSTITUEM PEÇAS INTEGRANTES A ESTE PLANO DE TRABALHO OS ANEXOS 

RELACIONADOS ABAIXO: 

I – IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA E MEMBROS DA COMISSÃO DE 

MONITORAMENTO; 

II- PRAZOS PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, ANÁLISE E RESULTADO 

CONCLUSIVO. 

III- NORMAS PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. 

 

DECLARAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CIVIL 

Declaramos a inexistência de dívida com o Poder Público e de inscrição nos bancos 

de dados públicos ou privados de proteção ao crédito; 

Declaramos que o Estatuto Social está de acordo com a Lei Federal nº 12.101 de 27 

de novembro de 2009,regulamentada pelo Decreto Federal nº 7237 de 

20/07/2010; 

Declaramos que a instituição não está impedida de celebrar qualquer modalidade 

de parceria com órgãos públicos e que, portanto, não se submete às vedações 

previstas no art. 39 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações 

posteriores; 

Declaramos a não existência no quadro diretivo da OSC de agentes políticos de 

Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da 

Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, 

companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por 

afinidade; Declaramos que não haverá contratação ou remuneração a qualquer 

título, pela OSC, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, 

inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou 



 

 

entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos 

cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou 

por afinidade. 

SÃO GONÇALO, XX/XX/XXXX 

 

NOME DA OSC – CNPJ 

 

NOME REPRESENTANTE LEGAL - CPF 

 

DECLARAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

- Declaro que no presente Termo de Colaboração não haverá cobrança de 

contrapartida. 

 

APROVO O PRESENTE PLANO DE TRABALHO 

PREFEITURA DE SÃO GONÇALO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INFÂNCIA E 

ADOLESCÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo VI 

 

MINUTA PADRÃO DE TERMO DE 
COLABORAÇÃO 

 

Termo de Colaboração Nº  x x  PROCESSO Nº x 

Instrumento Jurídico:  

 

TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E A 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

OBJETIVANDO O ABRIGAMENTO DE IDOSOS NA 

MODALIDADE DE ILPI. 

 

 

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, pessoa 

jurídica de direito público doravante denominado ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

MUNICIPAL, inscrita no CNPJ sob o nº 28.636.579/0001-00, com sede na Rua 

Feliciano Sodré, nº. 100, Centro, São Gonçalo/RJ, representado neste ato, de acordo 

com o Decreto nº_________, publicado no Diário Oficial em ____ de _________ de 

20__, pela Ilustríssima Senhora Secretária do Município de São Gonçalo LUCIANA 

DE SOUZA ALVES, brasileira, residente na Cidade de São Gonçalo, titular da 

carteira de identidade nº ____________ – DETRAN-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 

____________________ e, de outro _______________________________________, 

entidade filantrópica, doravante denominado ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

CIVIL, com sede na Rua _____________________, São Gonçalo/RJ, inscrito no 

CNPJ sob o nº_______________________, neste ato representado pelo Sr. 

____________________________, brasileiro, casado, aposentado, portador da cédula 

de identidade n° ________________ expedida pelo __________, inscrito no CPF sob 

o nº. ____________________, nas correspondentes, Lei  de Diretrizes Orçamentárias 

e Lei Orçamentária Anual, na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2.014, e mediante as 

cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1- 1.1- O presente Termo de Colaboração tem por objetivo estabelecer a execução 

de serviços de Acolhimento Institucional de parcela da população adulta 

masculina em situação de Rua do Município de São Gonçalo. 



 

 

Parágrafo Primeiro – Faz parte integrante deste TERMO, independentemente de 

transcrição, o Plano de Trabalho devidamente aprovado pelo gestor municipal. 

Parágrafo Segundo – Integra o presente Termo de Colaboração o “Plano de Trabalho” 

(em anexo), no que couber e não for contrário à Administração Pública, no âmbito da 

legislação pertinente, observando-se especificamente em sua vigência os Princípios 

Constitucionais da estrita legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e 

eficiência (artigos 5º, I, II; 37, § 1º; 41, da CF). 

1.2 - Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas vedadas pela 

respectiva Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

1.3 - É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, 

direta ou indiretamente: 

I - delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia 

ou de outras atividades exclusivas do Município; 

II - prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho 

administrativo do Município. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES  

2.1- São obrigações dos Partícipes:  

  I – Da Administração Pública Municipal: 

  

a) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil 

por ocasião da celebração das parcerias, informando previamente e publicando em meios 

oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu conteúdo;  

b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à 

comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente 



 

 

da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da 

sociedade civil; 

c) realizar, nas parcerias com vigência superior a um ano, pesquisa de satisfação com os 

beneficiários do plano de trabalho e utilizar os resultados como subsídio na avaliação da 

parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e 

no ajuste das metas e atividades definidas; 

d) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma 

de desembolso, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do 

objeto do termo de colaboração ou termo de fomento; 

e) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria; 

f) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro 

órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, 

enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas 

responsabilidades;  

g) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos 

respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento; 

h) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos 

recursos envolvidos na parceria; 

i) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de 

evidências de irregularidades na execução do objeto da parceria. 

  

II - Da Organização da Sociedade Civil: 

  a) manter escrituração contábil regular;  

b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de colaboração;  

c) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em 

que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com o poder público, contendo, no 

mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014; 



 

 

d) manter e movimentar os recursos na conta bancária específica, observado o disposto no 

art. 51 da Lei nº 13.019/2014;  

e) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos 

recursos, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos 

documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências 

regulamentados pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto; 

f) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos 

recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de 

pessoal;  

g) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração 

ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração 

pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido 

pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de 

restrição à sua execução;  

h) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, 

consulta ao extrato deste termo de colaboração, contendo, pelo menos, o objeto, a 

finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos. 

 CLÁUSULA TERCEIRA–DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

3.1 - O montante de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente 

Termo de Colaboração é de R$ 26.197,20 (vinte e seis mil, cento e noventa e sete reais 

e vinte centavos) mensalmente, de R$ 314.366,40 (trezentos e quatorze mil, trezentos e 

sessenta e seis reais e quarenta centavos) anualmente, perfazendo o montante global de R$ 

628.732,80 (seiscentos e vinte e oito mil, setecentos e trinta e dois reais e oitenta 

centavos) pelo período de 24 meses. 

Parágrafo Primeiro - O valor mensal será de R$ 26.197,20 (vinte e seis mil, cento e 

noventa e sete reais e vinte centavos) limitado a 40 (quarenta) vagas, podendo ser 

ampliado na forma da legislação vigente.  

3.2 - Para garantir o repasse financeiro deste Termo de Colaboração ficará reservada a 

quantia a ser repassada no Programa de Trabalho nº 2345.08.244.2082.2.202 Natureza da 



 

 

Despesa: 3.3.50.43.00, Fontes: 00 e 27, do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS. A 

liberação dos recursos será efetivada de acordo com o cronograma de desembolso 

constante no plano de trabalho. 

3.3 - O valor da renda per capta prevista no item 3.1 Parágrafo Primeiro será reajustado 

anualmente pelo índice do IPCA (índice de Preços ao Consumidor Amplo) divulgado pelo 

IBGE. 

  CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

4.1 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá os recursos em favor da 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, conforme o cronograma de desembolso contido no 

plano de trabalho, mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário 

final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária específica vinculada a este 

instrumento. 

4.2 - É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Colaboração, enquanto não 

utilizados, em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão do seu 

uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou 

operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando sua 

utilização estiver prevista para prazos menores. 

4.3 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no 

objeto do termo de colaboração ou da transferência, estando sujeitos às mesmas condições 

de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos. 

4.4 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e 

ficarão retidas nos seguintes casos: 

I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente 

recebida; 

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o 

inadimplemento da Organização da Sociedade Civil em relação a obrigações estabelecidas 

no termo de colaboração ou de fomento; 

III- quando a Organização da Sociedade Civil deixar de adotar sem justificativa suficiente 

as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle 

interno ou externo. 



 

 

 4.5 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos 

financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações 

financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável 

de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do 

responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública. 

  CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS 

  5.1 – O presente termo de colaboração deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de 

acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma pelas 

conseqüências de sua inexecução total ou parcial. 

5.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de 

nulidade do ato e responsabilidade do agente ou representante da ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL, para: 

  I - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar; 

II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de 

emergência; 

III – aquisição de materiais de natureza permanente e/ou obras; 

IV - realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, 

inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos; 

V - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou 

de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 

promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos; e 

VI - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins 

lucrativos; 

VII - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à 

parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 

orçamentárias. 

 



 

 

  CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 

6.1 - O presente Termo de Colaboração vigerá a partir do primeiro dia seguinte ao da 

publicação de seu extrato na imprensa oficial, sendo a data inicial _____de ________________ de 

20___, conforme prazo previsto no anexo Plano de Trabalho para a consecução de seu 

objeto.  

6.2 – Sempre que necessário, mediante proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

devidamente justificada e formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, e 

após o cumprimento das demais exigências legais e regulamentares, serão admitidas 

prorrogações do prazo de vigência do presente Termo de Colaboração. 

6.3 - Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

MUNICIPAL promoverá a prorrogação do prazo de vigência do presente termo de 

colaboração, independentemente de proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, 

limitado o prazo de prorrogação ao exato período do atraso verificado. 

6.4 – Toda e qualquer prorrogação, inclusive a referida no item anterior, deverá ser 

formalizada por termo aditivo, a ser celebrado pelos partícipes antes do término da 

vigência do Termo de Colaboração ou da última dilação de prazo, sendo expressamente 

vedada a celebração de termo aditivo com atribuição de vigência ou efeitos financeiros 

retroativos. 

 CLÁUSULA SÉTIMA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA 

FISCALIZAÇÃO 

 7.1 - O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n.º 13.019/2014, sem prejuízo de 

outros elementos, deverá conter: 

 I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 

II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício 

social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores 

estabelecidos e aprovados no plano de trabalho; 

III - valores efetivamente  transferidos  pela administração  pública; 



 

 

IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização 

da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas 

e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração; 

V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito 

da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em 

decorrência dessas auditorias. 

 7.2 -Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a 

administração pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços 

essenciais  

à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de 

realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas: 

I - retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, 

qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens; 

 II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de 

trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser 

considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade 

civil até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades. 

 CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

8.1 - A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter 

elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu 

objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades 

realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o 

período de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes 

informações e documentos: 

I – extrato da conta bancária específica; 

II - notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados 

da organização da sociedade civil e número do instrumento da parceria; 

III - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver; 



 

 

IV - material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros 

suportes; 

V - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; e 

VI - lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso. 

 Parágrafo primeiro - Serão glosados valores relacionados a metas e resultados 

descumpridos sem justificativa suficiente. 

Parágrafo segundo - A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular 

aplicação dos recursos recebidos no prazo de até trinta dias a partir da data de 

recebimento do repasse, ficando o repasse seguinte condicionado a apresentação da 

prestação de contas. 

 8.2 - A prestação de contas relativa à execução do termo de colaboração dar-se-á 

mediante a análise dos documentos previstos no plano de trabalho, bem como dos 

seguintes relatórios: 

 I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, 

contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o 

comparativo de metas propostas com os resultados alcançados; 

II - relatório de execução financeira do termo de colaboração, com a descrição das 

despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, 

na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de 

trabalho. 

 8.3 -A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública 

observará os prazos previstos na Lei nº 13.019, de 2014, devendo concluir, 

alternativamente, pela: 

I - aprovação da prestação de contas; 

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou 

III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada 

de contas especial. 



 

 

 8.4 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo 

para a organização da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação. 

 Parágrafo primeiro - O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias 

após notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, dentro do prazo que a 

administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e 

comprovação de resultados. 

Parágrafo segundo - Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da 

omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena 

de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, 

identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos 

termos da legislação vigente. 

 8.5 - A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo 

de até cento e cinqüenta dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de 

diligência por ela determinada, prorrogável, justificadamente, por igual período. 

 Parágrafo único - O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as 

contas tenham sido apreciadas: 

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se 

adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter 

sido causados aos cofres públicos; 

II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus 

prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de mora 

sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste 

parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública. 

  8.6 - As prestações de contas serão avaliadas: 

 I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos 

objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho; 

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta 

de natureza formal que não resulte em dano ao erário; 

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias: 



 

 

a)omissão no dever de prestar contas; 

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de 

trabalho; 

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; 

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 

 8.7 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de 

contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no 

primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a 

autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação. 

 8.8 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase 

recursal, se mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar 

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

compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, 

conforme o objeto descrito no termo de colaboração ou de fomento e a área de atuação da 

organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, 

desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos 

recursos. 

8.9 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subseqüente ao da prestação 

de contas, a organização da sociedade civil deve manter em seu arquivo os documentos 

originais que compõem a prestação de contas. 

   CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES 

9.1 – A presente parceria poderá ser alterada a qualquer tempo, mediante assinatura de 

termo aditivo, devendo a solicitação ser encaminhada com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias em relação à data de término de sua vigência. 

9.2 - Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de Colaboração com 

alteração da natureza do objeto. 

9.3 – As alterações, com exceção das que tenham por finalidade meramente prorrogar o 

prazo de vigência do ajuste, deverão ser previamente submetidas à Procuradoria do 

Município, órgão ao qual deverão os autos ser encaminhados em prazo hábil para análise e 

parecer. 



 

 

9.4 – É obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessária a 

efetivação de alterações que tenham por objetivo a mudança de valor, das metas, do prazo 

de vigência ou a utilização de recursos remanescentes do saldo do Termo de Colaboração. 

  CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES 

 10.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas 

da Lei nº 13.019, de 2014, e da legislação específica, a administração pública poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as seguintes 

sanções: 

  I - advertência; 

II- suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de 

celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da 

administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos; 

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar 

parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos 

prejuízos resultantes e, após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II. 

 Parágrafo único. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência 

exclusiva de Secretário Estadual, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, 

no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois 

anos de aplicação da penalidade. 

10.2 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de 

contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da 

parceria. 

 10.3 - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à 

apuração da infração. 

 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 

  11.1 - O presente termo de colaboração poderá ser: 



 

 

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas 

obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da 

avença, respeitado o prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência para a publicidade 

dessa intenção; 

 II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou 

extrajudicial, nas seguintes hipóteses:  

a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;  

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;  

c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento 

apresentado;  

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada 

de Contas Especial.  

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE     

     12.1 - A eficácia do presente termo de colaboração ou dos aditamentos que impliquem 

em alteração ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica 

condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município, a qual 

deverá ser providenciada pela administração pública municipal no prazo de até 20 (vinte) 

dias a contar da respectiva assinatura. 

 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

  13.1 - Acordam os partícipes, ainda, em estabelecer as seguintes condições: 

 I - as comunicações relativas a este termo de colaboração serão remetidas por 

correspondência ou fax e serão consideradas regularmente efetuadas quando comprovado 

o recebimento;  

II - as mensagens e documentos, resultantes da transmissão via fax, não poderão se 

constituir em peças de processo, e os respectivos originais deverão ser encaminhados no 

prazo de cinco dias; e 



 

 

III - as reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como 

quaisquer ocorrências que possam ter implicações neste termo de colaboração/termo de 

fomento, serão aceitas somente se registradas em ata ou relatórios circunstanciados. 

  CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

14.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de 

colaboração, que não possam ser resolvidas pela via administrativa, o foro Juízo de São 

Gonçalo, do Estado do Rio de Janeiro, com renúncia expressa a outros, por mais 

privilegiados que forem. 

14.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e 

irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado 

conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos 

partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele. 

           São Gonçalo, _______, ___________________, DE 20____. 

 

_______________________________________________________ 

LUCIANA DE SOUZA ALVES 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INFÂNCIA E 

ADOLESCÊNCIA 

 

_______________________________________________________ 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

 Testemunhas: 

 1) _______________________________ 

 CPF: 

 2) _______________________________ 

 CPF: 


