EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIA COM
ENTIDADE DOTADA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO COM
DISPÊNDIO FINANCEIRO DE ÂMBITO ESTADUAL
FUNDAÇÃO LEÃO XIII
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2019
PROCESSO Nº E- 16/004/1734/2019
1.

INTRODUÇÃO

1.1. A FUNDAÇÃO LEÃO XIII, órgão fundacional vinculado à Vice-Governadoria do Estado do Rio
de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o número 33.650.755/0001-90 , com sede na Rua Senador Dantas nº
76, 16º andar – Centro, Rio de Janeiro, RJ, devidamente autorizada pelo seu Presidente, ora
denominado Autoridade Superior, na forma do disposto no processo administrativo
E16/004/1734/2019, nos termos indicados neste Edital torna público o presente EDITAL DE
CHAMAMENTO PÚBLICO visando processo seletivo com entidade dotada de personalidade
jurídica de direito privado sem fins lucrativos, para escolha de Organizações da Sociedade Civil
interessada em celebrar Termo de Colaboração, que tem como objeto a cogestão de acolhimento
institucional a fim de complementar o desempenho da missão institucional da Fundação Leão XIII,
em conformidade com as diretrizes contidas na Política Nacional de Assistência Nacional, Política
Nacional do Idoso, Estatuto do Idoso, NOB-SUAS e demais normativas pertinentes.
1.2. O presente Chamamento Público e a parceria dele decorrente se regem pelas normas da Lei
Federal n°13.019/2014 de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204 de 14 de dezembro
de 2015; Resolução nº 109/2009 CNAS; Decreto 8726 de 27 de abril de 2016 e do Decreto Estadual
n° 44.879 de 15 de julho de 2014, com o esteio da Lei Estadual nº 8.271 de 28 de dezembro de 2018
que dispões sobre as diretrizes de elaboração e execução da Lei Orçamentária para 2019 para
celebração de Termo de Colaboração, nas condições devidamente descritas, caracterizadas e
especificadas neste Edital e nos seus Anexos, parte integrante do presente Edital, e pelas demais
disposições legais aplicáveis.
1.2.1. Poderão participar deste presente processo seletivo as Organizações da Sociedade Civil – OSC,
assim consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I, da Lei Federal nº 13.019/2014, previamente
cadastradas e habilitadas, regularmente, no Sistema de Convênios do Estado do Rio de Janeiro,
doravante denominado CONVERJ, na forma prescrita na Resolução da Casa Civil nº 350 de 17 de
julho de 2014.
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1.3. O presente processo seletivo será regido pelos princípios da legalidade, finalidade, moralidade
administrativa, proporcionalidade, impessoalidade, economicidade, eficiência, transparência e
publicidade.
1.4. O presente Edital e seus anexos estarão disponíveis para consulta no endereço: Rua Senador
Dantas nº 76 – 17º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, e na primeira página do sítio eletrônico da
Fundação Leão XIII, www.leaoxiii.rj.gov.br, bem como no Portal do CONVERJ:
www.convenios.rj.gov.br, clicando no link “Fonte de Recursos” e selecionar o Programa de Trabalho
de interesse, e a seguir clicar na aba “Edital”. Os interessados que desejarem poderão comparecer
munidos de pen drive, e solicitar a gravação dos arquivos à comissão de seleção.
1.5. A Comissão de Seleção, designada por intermédio de Portaria FLX/PRES nº 442 de 22 de
outubro de 2019 da presidência da Fundação Leão XIII é responsável pelos documentos relativos ao
processo de seleção, julgamento e classificação das propostas, processamento dos recursos, assim
como lhe cabe dirimir ou esclarecer eventuais dúvidas ou omissões.
1.6. As retificações do Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações ou
pedidos de esclarecimentos, serão acatadas por todos os PROPONENTES e serão publicadas em
todos os veículos pela mesma forma através da qual se deu publicidade original, prosseguindo-se o
prazo estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação alterar a formulação das
propostas.
1.7 O chamamento público a que se refere este edital poderá ser adiado, revogado por razões de
interesse público decorrente de fato superveniente comprovado, ou anulado, no todo ou em parte, por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, observado o princípio da prévia e ampla defesa,
não decorrendo daí qualquer obrigação de indenizar.
1.8 Informações e esclarecimentos de dúvidas de interpretação deste Edital poderão ser apresentados
por meio de correspondência eletrônica para: chamamentopublico02@leao.rj.gov.br até o dia
18/11/2019, às 17.00h. Todas as respostas serão divulgadas em até 2 (dois) dias úteis, na primeira
página do sítio eletrônico da Fundação Leão XIII: www.leaoxiii.rj.gov.br .
1.9. Eventuais impugnações ao presente Edital deverão ser apresentadas, por escrito, até o segundo dia
útil posterior à publicação deste Edital, no seguinte endereço: Protocolo da Fundação Leão XIII, aos
cuidados da Comissão de Seleção, situada na Rua Senador Dantas nº 76 – 17º andar. Todas as
respostas serão divulgadas em até 2 (dois) dias úteis, na primeira página do sítio eletrônico da
Fundação Leão XIII: www.leaoxiii.rj.gov.br .
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1.9.1. Decairá do direito de impugnar o Edital perante a Administração o PROPONENTE que não o
fizer conforme prazo estabelecido no item acima. As impugnações posteriores a essa data não terão
efeito de recurso.
1.9.2. As impugnações deverão ser decididas pela comissão de seleção em até 02 (dois) dias úteis, com
divulgação da decisão da mesma forma pela qual se deu publicidade ao presente Edital.
1.9.3 Somente serão aceitas as impugnações protocoladas na forma do item 1.9 e aceitos os pedidos de
informações, esclarecimentos de dúvidas conforme indicado o item 1.8.
1.9.4 Caberá à Autoridade Superior, subsidiado pelo Presidente da Comissão de Seleção, responder às
impugnações e aos pedidos de esclarecimentos que houver.
2. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
2.1. Este procedimento de Chamamento Público foi devidamente autorizado pelo Sr. Presidente da
Fundação Leão XIII conforme processo administrativo nº E- 16/004/1734/2019

3. DO OBJETO, PRAZO E PROCESSO SELETIVO DA CONVOCAÇÃO PÚBLICA
3.1 O presente Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO tem por objeto selecionar entidades
regularmente constituídas, sem fins lucrativos, a fim de firmar TERMO DE COLABORAÇÃO com
objetivo de Cogestão para a oferta de atendimento integral, proteção da alta complexidade, na
modalidade Abrigo Institucional em caráter excepcional e provisório, para adultos e para pessoas
idosas, com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes ou com grau de dependência até II,
priorizando pessoas vitimizadas por violação de direitos em razão de negligência, abandono ou em
situação de rua, nas condições devidamente descritas neste Edital e nos Anexos, parte integrante deste
edital.
3.1.1 A seleção será de uma PROPONENTE, por Lote, para executar o objeto tratado neste edital,
conforme os lotes definidos abaixo:
3.1.1.1. Lote I Município do Rio de Janeiro: Centro de Recuperação Social (CRS) Campo
Grande e Vila Residencial dos Idosos de Sepetiba
a) Centro de Recuperação Social de Campo Grande:
Situado no bairro de Campo Grande, na Estrada do Mato de Alto nº 6845, Campo Grande, com
capacidade total prevista deste equipamento de 88 usuários.
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b) Vila Residencial dos Idosos Nova Sepetiba
Situada no Bairro de Nova Sepetiba, na Rua Treze, quadra 26 e 27- Travessa 63 - Conjunto Nova
Sepetiba – Sepetiba/RJ, com capacidade de acolhimento de 60 usuários.
3.1.1.2. Lote II Município de Niterói: Centro de Recuperação Social de Itaipu
a) CRS Itaipu
Situado na Av. Irene Lopes Sodré, s/n (próximo ao CIEP do Engenho do Mato), com capacidade
estimada para 50 usuários.
3.2 Poderá ser classificada mais de uma pessoa jurídica sem fins lucrativos por Lote, cuja posição no
certame será em função da pontuação obtida.
3.3. O prazo de vigência da parceria será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação
do seu extrato no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, valendo a data da publicação do extrato
como termo inicial de vigência, caso posterior à data convencionada neste instrumento.

3.4. Na contagem dos prazos, é excluídos o dia de início e incluído o do vencimento, sendo assim os
prazos serão contados em dias corridos
3.4.1.. O prazo previsto no subitem 3.3 poderá ser prorrogado, por meio de termo aditivo, por iguais e
sucessivos períodos, limitada a duração a 60 (sessenta) meses, desde que demonstrada a vantajosidade
para a Administração Pública e o cumprimento das metas e indicadores estabelecidos.
3.4.2. Os prazos relativos aos recursos administrativos são disciplinados em seção própria deste
Edital.
3.5. Ao término do prazo de 12 (doze) meses da vigência do contrato, deverá ser realizada e
apresentada Prestação de Contas Final, dentro do prazo de 60 dias.
3.5.1. Os valores relativos a provisão de encargos sociais que não tenham sido efetivamente pagos,
porém contabilizados como despesas por competência e fato gerador ocorrido dentro da vigência da
parceria objeto da prestação de contas deverá ter destacado seu montante e apresentado plano de
trabalho correspondente de sua aplicação no exercício seguinte e seu valor incluído na prestação de
contas seguinte.
3.5.2. O montante a que se refere o item anterior deverá ser mencionado em cláusula específica do
Termo Aditivo quando da renovação, se houver.
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3.5.3. Quando do encerramento do convênio as quantias porventura excedentes deverão ser retornados
aos cofres públicos.
3.5.4. Todos os valores relativos à provisão de encargos deverão ser remunerados e seu saldo
financeiro relativo a sua remuneração retornado aos cofres públicos, quando do encerramento da
parceria.
3.5.5. A fim de melhor transparência, controle e prestação de contas dos valores relativos a
provisionamento de encargos, tais valores deverão ser aplicados em poupança ou investimentos
conservadores da conta corrente única separadamente pela entidade beneficiada pela parceria.
3.6. Estão compreendidos na vigência da parceria os prazos previstos para a execução do objeto em
função das metas estabelecidas no Termo de Referência e Plano de Trabalho.
3.7 Serão admitidas prorrogações do Termo, conforme expressa previsão no art. 42, VI, da Lei nº
13.019/2014, nas seguintes hipóteses:
a) De ofício, quando a Administração Pública der causa ao atraso na liberação dos recursos, limitada à
prorrogação ao exato período do atraso verificado;
b) Para assegurar o integral cumprimento do objeto; e
c) Para renovação, por igual ou menor período.
3.7.1. A prorrogação, para assegurar o integral cumprimento do objeto, deverá atender
cumulativamente às seguintes condições:
a) Pedido da organização da sociedade civil – OSC, acompanhado de justificativa devidamente
circunstanciada, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes do término da vigência do Termo
de Colaboração original;
b) Ocorrer a celebração do aditivo dentro do prazo da vigência do Termo original;
c) Demonstração de atendimento das metas pactuadas no instrumento original e, especialmente, nos
termos e condições previstas em instruções complementares da Secretaria de Estado de Casa Civil e
Desenvolvimento Econômico.
d) Apresentação do Plano de Trabalho atualizado, com planilha detalhada de custos relativos às
despesas, acompanhada de justificativa dos preços obtidos, através de pesquisa de mercado, junto a,
no mínimo, três fornecedores, conforme art. 7º, § 1º, V, do Decreto Est. nº 44.879/14;
e) Atender as condições de habilitação, previamente estabelecidas no edital.
3.7.2. Por ocasião da prorrogação da vigência da parceria, os repasses financeiros para consecução dos
seus objetos poderão ser reajustados para o novo período da parceria, desde que mantida a
vantajosidade para a Administração e observados os seguintes fatores:
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a) No caso das despesas e custos atrelados à mão de obra principal utilizada no objeto da parceria,
deverá ser demonstrada de forma analítica a variação dos custos conforme acordo ou convenção
coletiva de regência da categoria.
b) Em relação aos demais custos e despesas previstos no Termo, será observado o reajuste medido
pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Ampliado-Especial (IPCA-E) do IBGE, a cada
período de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação do extrato do Termo.
c) Fica vedada a inclusão de benefícios não previstos na proposta inicial da parceria, exceto quando se
tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, Termo de Ajuste de
Conduta - TAC, acordo ou convenção coletiva.
3.7.3. Em qualquer hipótese de reajuste previsto neste item, o pleito deverá ser apresentado através de
planilha analítica, sendo submetida à análise da Fundação Leão XIII
3.7.4. Os eventuais reajustes serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação da parceria ou
com o seu encerramento.
3.8. Não será admitida prorrogação para alteração do objeto aprovado.
3.9. O processo seletivo destina-se a organizações da sociedade civil – OSC, previamente
credenciadas e que tenham comprovado preencher as condições de habilitação jurídica, fiscal e
econômico-financeira, pelo Sistema de Convênios do Estado do Rio de Janeiro – CONVERJ, no
endereço eletrônico www.convenios.rj.gov.br , observadas, especialmente, para tanto, as disposições
da(o):
a) Em se tratando de fundação de direito privado será exigido, ainda, como condição para a celebração
da parceria, a apresentação de documento expedido pelas 1º, 2º e 3º Promotorias de Justiça de
Fundações, que ateste a sua regularidade e aptidão para celebrar parceria com o Poder Público,
conforme Orientação Administrativa PGE-RJ nº 01, publicada em 15/05/2017.
3.10. Ainda, para celebrar a parceria, a Organização da Sociedade Civil – OSC deverá ser regida por
normas de organização interna que prevejam, expressamente:
I - objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;
a) que seja sem fins lucrativos (associação ou fundação), que não distribua entre seus sócios ou
associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados,
sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer
natureza, participações ou parcelas de seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas
atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de
forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva;
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b) que em se tratando de organizações religiosas, que se dediquem a atividades ou a projetos de
interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos;
II - que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra
pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei Fed. nº 13.019/2014 e cujo objeto
social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;
III - escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas
Brasileiras de Contabilidade.
3.10.1. Deverão, obrigatoriamente, realizar todas as atividades listadas no Plano de Trabalho e Termo
de Referência constantes dos Anexos.
3.10.1.1. As Organizações da Sociedade Civil – OSC de que trata este Edital devem fazer previsão
estatutária compatível com as atividades listadas no Plano de Trabalho.
3.11. Para participar deste Edital, a OSC deverá cumprir as seguintes exigências:
3.11.1. Estar habilitada no Portal de Convênios do Estado do Rio de Janeiro – CONVERJ.
3.12. A seleção será, inicialmente, de uma Organização da Sociedade Civil – OSC, por Lote para
executar o objeto tratado neste Edital, sendo selecionada aquela que obtiver maior pontuação, nos
termos deste Edital.

4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DO PLANO DE TRABALHO:
4.1 A Proposta do Plano de Trabalho deverá ser inserida e enviada sob a forma eletrônica pelo
CONVERJ e de acordo com o Anexo I – Modelo de Proposta de Plano de Trabalho.
4.2. A Proposta do Plano de Trabalho a ser apresentada no CONVERJ deverá ser formulada levando
em consideração as diretrizes estabelecidas neste Edital e no Termo de Referência, contemplando, no
mínimo, os seguintes elementos:
a) Descrição do objeto a ser executado de forma clara, sucinta e qualificável;
b) Justificativa contendo a caracterização dos interesses recíprocos, a relação entre a proposta
apresentada e os objetivos e diretrizes especificados no Anexo I e a indicação do público alvo, do
problema a ser resolvido e dos resultados esperados e metodologia de execução;
c) Resultados esperados: contendo as metas qualitativas, quantitativas, indicadores e instrumentos de
avaliação dos resultados;
d) Cronograma de execução, mediante a descrição das metas a serem atingidas e da definição das
etapas de execução, inclusive quanto a prazo;
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e) Cronograma de desembolso, com estimativa dos recursos financeiros, discriminando o repasse a ser
realizado pela Fundação Leão XIII e especificando o valor de cada parcela e o montante de todos os
recursos, poderá ser alterado pela Fundação;
f) Plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pela Fundação Leão XIII e/ou bens e
serviços do proponente, e se for o caso, com a discriminação da despesa, por código e especificação,
conforme a classificação econômica da despesa existente no Classificador do Estado do Rio de
Janeiro;
g) Informações bancárias da conta específica destinada a movimentar os recursos da parceria,
acompanhados de documento emitido pela instituição financeira, indicando ausência de saldo;
h) Inclusão de interveniente e executor, quando houver;
i) Outras informações para registro no CONVERJ que se entenderem pertinentes, visando a descrição
detalhada do objeto.
4.3. No âmbito deste edital são estimados os seguintes valores, sendo LOTE I no valor de R$
6.495.801,71 (Seis milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, oitocentos e um reais e setenta e um
centavos), e LOTE II no valor de R$ 2.354.721, 78 (Dois milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil,
setecentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos)
4.3.1. Admitir-se-á por ENTIDADE/PROPONENTE apenas uma Proposta de Trabalho por “LOTE”,
sendo vedada, portanto, a apresentação de propostas cumulativas ou acima da quantia limite para o
mesmo “LOTE”, conforme indicado no item 4.3.
4.3.2. As propostas serão avaliadas e selecionadas segundo critérios presentes neste Edital.
4.3.3. Será permitida a entidade PROPONENTE apresentar proposta para mais de um LOTE.

4.3.4 Os salários não poderão ser abaixo do piso salarial do Estado, regime de contratação CLT
4.4. As transferências de recursos relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das
dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício
4.4.1. Os recursos a serem aportados na parceria serão realizados de acordo com o Cronograma de
Desembolso constante do Plano de Trabalho, devidamente aprovado pela Fundação Leão XIII.
4.4.2. A realização dos repasses financeiros e os procedimentos para a realização das despesas
somente poderão ter início após a assinatura do instrumento da parceria e a publicação de seu extrato
no Diário Oficial do Estado, sendo glosadas as despesas realizadas em data anterior ou posterior à
vigência da parceria, salvo a hipótese do art. 14, inciso V, parte final, do Decreto Estadual nº 44.879,
de 2014.
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4.5. Poderão ser previstas na Proposta de Trabalho despesas administrativas e de pessoal, com
recursos transferidos pela Fundação Leão XIII, na forma estabelecida abaixo.
4.5.1. O custeio operacional da entidade item 4.1 da planilha de custo se refere despesas
administrativas aquelas realizadas com internet, transporte, aluguel, telefone, luz, água, outros
similares , conforme decreto nº 44.879 de 15 de julho de 2014, Art. 11.
4.5.2. Quando a despesa administrativa for paga com recursos da parceria e de outras fontes, a
PROPONENTE deverá apresentar na sua Proposta de Trabalho a memória de cálculo do rateio da
despesa, sendo vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma
mesma parcela da despesa, conforme decreto nº 44.879 de 15 de julho de 2014, Art. 11.
4.5.3. As despesas de pessoal com recursos da Fundação Leão XIII relativas à remuneração da equipe
dimensionada no Anexo I, devem contemplar tributos, FGTS, férias e décimo terceiro salário
proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais.
4.6. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos, inclusive os
provenientes de receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à
Administração Pública por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, nos
termos do art. 52, da Lei nº 13.019/2014.
4.6.1. O pagamento de remuneração da equipe contratada pela Organização da Sociedade Civil – OSC
com recursos da parceria não gera vínculo trabalhista com o poder público.
4.7. As despesas relacionadas à execução da parceria serão executadas nos termos dos incisos XIX e
XX do art. 42, da Lei 13.019/2014, sendo vedado (art. 45, Lei 13.019/14):
a) Utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria;
b) 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.
4.8. Além das vedações previstas no subitem 4.7, também é proibida a realização de despesa abaixo
especificada ou sua previsão na Proposta de Trabalho (Resolução PGE-RJ nº 3.787, de 09.07.15):
a) Com finalidade diversa da estabelecida no Plano de Trabalho, ainda que em caráter de emergência;
b) A título de taxa ou comissão de administração, de gerência ou similar, tampouco qualquer espécie
de remuneração ou gratificação a servidores que pertençam aos quadros da Administração Pública por
qualquer serviço vinculado ao objeto da parceria a ser firmada;
c) Relativa a pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de
remuneração adicional a servidor que pertença aos quadros da entidade beneficiária e de órgãos ou de
entidades das Administrações Públicas Federal, Estaduais, Municipais ou do Distrito Federal;
d) Em data anterior à vigência da parceria) Em data posterior à vigência da parceria, salvo quando o
fato gerador tenha ocorrido durante a vigência do instrumento, mediante autorização prévia;
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f) Com taxas bancárias, multas, juros ou atualização monetária, inclusive referentes a pagamentos ou
recolhimentos efetuados fora dos prazos, ressalvadas as hipóteses constantes de legislação específica;
g) Com publicidade, salvo as que atendam cumulativamente às seguintes exigências:
g.1) sejam de caráter educativo, informativo ou de orientação social;
g.2) das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal de autoridades ou de servidores públicos;
g.3) que constem claramente no plano de trabalho; e
g.4) que tenham caráter acessório ao objeto principal da parceria.
4.9. A PROPONENTE classificada em primeiro lugar por lote, na forma prevista neste Edital será
convocada pela Fundação Leão XIII para celebração do TERMO, conforme valor previsto na sua
Proposta, observada a ordem e critérios de classificação constantes deste Edital.
4.9.1 A PROPONENTE convocada pela Fundação Leão XIII deverá apresentar, no CONVERJ, os
documentos, indicados nos artigos 33 e 34 da Lei nº 13.019/2014, de maneira a comprovar sua
regularidade jurídica e fiscal.
4.9.2. Na eventualidade da PROPONENTE convocada não conseguir apresentar sua regularidade nos
termos do subitem anterior, a Fundação Leão XIII convocará a classificada imediatamente posterior e
assim sucessivamente até encontrar a PROPONENTE regular, nos termos da Lei nº 13.019/2014
4.9.3 Caso todas as Proponentes sejam desclassificadas por falta de documentação, a Comissão de
Seleção poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de
nova proposta visando sanar os vícios detectados.
4.9.4. Não havendo PROPONENTES classificadas capazes de firmar a parceria pretendida, a
Fundação Leão XIII encerrará o presente CHAMAMENTO PÚBLICO.
5. DA VALIDADE DAS PROPOSTAS
5.1. O prazo de validade das Propostas de Trabalho será de 60 (sessenta) dias, a contar da data da
publicação do Resultado Final no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.
5.1.1. Se por motivo de força maior, a celebração da parceria não puder ocorrer dentro do período de
validade da proposta, ou seja, em 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da Fundação Leão XIII,
poderá ser solicitada a PROPONENTE a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.
6. DOS REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE
PARCERIA
6.1. Para a celebração do Termo de Colaboração, a OSC deverá atender aos seguintes requisitos:
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a) Ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e finalidades de
relevância pública e social, bem como compatíveis com o objeto do instrumento a ser pactuado.
(art.33,caput, inciso I, e art. 35,caput, inciso III, da Lei 13.019 de 2014). Estão dispensadas desta
exigência as organizações religiosas (art. 33 §§ 2º, Lei 13.019, de 2014);
b) Ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente que, em caso de
dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido para outra pessoa jurídica de
igual natureza que preencha os requisitos da Lei 13.019, de 2014, e cujo objeto social seja
preferencialmente, o mesmo da entidade extinta (art. 33, caput, Inciso III, Lei 13.019, de 2014). Estão
dispensadas desta exigência as organizações religiosas (art. 33 §§ 2º e 3º, Lei 13.019, de 2014);
c) Ser regidas por normas de organização interna que prevejam, expressamente, escrituração de
acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de
Contabilidade (art. 33,caput,inciso IV, Lei 13.019, de 2014);
d) Possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho, no mínimo 3 (três) anos de existência,
com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação, emitida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (art.33,caput, inciso V,
alínea “a”, da Lei nº 13.019, de 2014);
e) Possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza
semelhante, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos, a ser comprovada no momento da apresentação do
plano de trabalho e na forma do art. 26, caput, do Decreto nº 8.726, de 2016 (art. 33, caput, inciso V,
alínea “b, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, inciso III, do Decreto nº 8.726, de 2016)
f) Possuir instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento do objeto da parceria e o
cumprimento das metas estabelecidas, a ser atestado mediante declaração do representante legal da
OSC. Não será necessária a demonstração de capacidade prévia instalada, sendo admitida a aquisição
de bens e equipamentos para o cumprimento do objeto da parceria (art. 33, caput, inciso V, alínea “c”
e §5º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26,caput, inciso X e §1º, do Decreto nº 8.726, de 2016);
g) Deter capacidade técnica operacional para o desenvolvimento do objeto da parceria e o
cumprimento das metas estabelecidas, a ser comprovada na forma do art. 26, caput, inciso III, do
Decreto nº 8.726, de 2016. Não será necessária a demonstração de capacidade técnica instalada, sendo
admitida, a contratação de profissionais, a aquisição de bens e equipamentos para o cumprimento do
objeto da parceria (art. 33,caput, inciso 5, alínea “c” e § 5º, da Lei nº 13.019, de 2024, e art. 26,caput,
inciso III e § 1º. Do Decreto nº 8.726, de 2016);
h) Apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições, de dívida
ativa e trabalhista, na forma do art.26, caput, incisos IV a VI e §§ 2º a 4º, do Decreto 8.726, de 2016);
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i) Apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do
estatuto registrado e suas eventuais alterações. (art, 34, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014)
j) Apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como relação nominal
atualizada dos dirigentes da entidade, conforme estatuto ou normas regimentais com endereço,
telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão da carteira de identidade, e número de
registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um deles, conforme Art. 27, do Decreto nº
8.726, de 2016, e Relação dos Dirigentes da Entidade (art, 34, caput, incisos V e VI, da Lei 13.019, de
3014, e art. 26, caput, inciso VII, do Decreto nº 8.726, de 2016);
6.2) Estão impedidas de participar deste Chamamento Público as organizações da sociedade civil
que:
a) foram penalizados com as sanções de suspensão temporária da participação em licitação,
impedimento de contratar e declarado inidôneo para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade
da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal, ficando impedidos de celebrar convênios
e/ou parcerias com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro enquanto perdurarem os
efeitos da respectiva penalidade;
b) Nesta seleção também não será permitida a participação de organização:
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 dirigentes, gerentes ou associados membros 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 - possua dirigentes, gerentes ou associados servidores do Estado ou de suas entidades, fundações
ou autarquias, ou que o tenham sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data deste
Edital, vedando também a participação de entidades que possuam em seus quadros funcionais,
profissional que tenha ocupado cargo integrante dos 1° e 2° escalões de sua estrutura, nos últimos 12
(doze) meses, devendo apresentar declaração de atendimento às disposições;
V - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 05 (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; e
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c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo.
VI - 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) a prevista no inciso II do art. 73 da Lei n.13.019/2014; e
d) a prevista no inciso III do art. 73 da Lei n.13.019/2014;
VII - 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;
VIII - tenha entre seus dirigentes pessoas:
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 n. 8.429, de 2.06.1992; e
d) possua em sua diretoria pessoas que participem de diretoria de outra organização da sociedade civil
que possua Termo de Colaboração ou de Fomento vigente celebrado com a Administração Estadual.
IX - Não será permitida a participação de organização da sociedade civil que possua em sua diretoria
pessoas que participem de diretoria de outra organização da sociedade civil que possua Termo de
Colaboração ou de Fomento vigente celebrado com a Administração Estadual.
X - Não será permitida a participação de mais de uma organização da sociedade civil sob o controle
de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas, observando-se ainda o que dispõe o Decreto n°
42.696/2016.
7. COMISSÃO DE SELEÇÃO
7.1. A comissão de seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente chamamento
público, a ser constituída previamente à etapa de avaliação das propostas, pela Fundação Leão XIII.
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7.2. Deverá se declarar impedido membro da comissão de seleção que tenha participado, nos últimos
5 (cinco) anos, contados da publicação do presente edital, como associado, cooperado, dirigente,
conselheiro ou empregado de qualquer OSC participante do chamamento público, cuja atuação no
processo de seleção configure conflito de interesse, nos termos da Lei n 12.813 de 16 maio de 2013 (
art. 27, 2 e 3 da Lei 13.019 de 2014 e art 14, 1 e 2, do Decreto n 8.726/2016 ).
7.3. A declaração de impedimento de membro da comissão de seleção não obsta a continuidades do
processo de seleção. Configurado o impedimento, o membro impedido deverá ser imediatamente
substituído por membro que possua qualificação equivalente à do substituído, sem necessidade de
divulgação de novo Edital ( art. 27. && 1º a 3º da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 14, && 1º e 2º, do
Decreto nº 8.726/2016).
7.4. Para subsidiar seus trabalhos, a comissão de seleção poderá solicitar assessoramento técnico de
especialista que não seja membro deste colegiado.
7.5. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligência para verificar a
autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades concorrentes ou para
esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os princípios da
isonomia, da impessoalidade e da transparência.
7.6. A comissão de seleção será constituída de 07 (sete) participantes, sendo no mínimo 01 (um)
membro de cargo efetivo.
8. DAS FASES DE SELEÇÃO
8.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas:
ETAPA

DESCRIÇÃO DA ETAPA

DATAS

1

Publicação do Edital de Chamamento Público

24/10/2019

2

Eventuais impugnações ao presente Edital
deverão ser apresentadas, por escrito.

3

Resposta da comissão de seleção a eventual
impugnação

4

Entrega das propostas preliminares pelas
OSCs através do CONVERJ

Até o segundo dia útil
posterior à publicação
29/10/2019
31/10/2019

Até 30 dias corridos após
publicação do edital.
23/11//2019
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5

Avaliação das propostas preliminares pela
comissão de seleção e divulgação do resultado

6

Interposição de recursos contra o resultado
preliminar ( protocolo da Fundação )

7

Ciência aos Proponentes dos recursos

8

Prazo para apresentação de contrarrazões

9

Análise dos recursos pela Comissão de
Seleção.

10

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

Até 5 dias corridos após a
entrega das propostas
28/11/2019
Até 2 dias úteis após
divulgação do resultado
preliminar
03/11/2019
04/12/2019
Até 2 dias úteis após
finalização do prazo de
apresentação dos recursos.
06/12/2019
Até 2 dias úteis após ciência
do recurso
10/12/2019
Até 05 dias corridos da
finalização do prazo de
recursais proferidas(se
houver ) 15/12/2019

8.2. Eventuais impugnações ao presente Edital, Interposição de recursos contra o resultado
preliminar, apresentação de contrarrazões deverão ser apresentadas, por escrito no Protocolo da
Fundação Leão XIII, rua Senador Dantas ,76 17 andar em horário comercial de 9:00 ás 18:00h
8.3. A Resposta da comissão de seleção a eventual impugnação, divulgação do resultado preliminar,
Ciência aos Proponentes dos recursos e publicação dos resultado definitivo do chamamento público
serão divulgados no site da Fundação leão XIII e através de Publicação no Diário Oficial.
8.4. O resultado Preliminar, Resultado Definitivo e Homologação serão divulgados no site da
Fundação e no CONVERJ e através de Publicação no Diário Oficial.

9. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
9.1. Os recursos necessários à realização do objeto ora selecionado correrão à conta da seguinte
dotação orçamentária:
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PROGRAMA DE TRABALHO: 08411.244.0118.2220
CÓDIGO DE DESPESA: 339039
FONTE DE RECURSO: 100
9.2 O desenvolvimento do Plano de Trabalho totalizará a importância de R$ 8.848.299,56 (Oito
milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis
centavos ) conforme detalhamento estabelecido na Planilha de Custos (Valores Estimados) (Anexo
IV)
10. DA PROPOSTA
10.1 Constituem os tópicos essenciais da Proposta:
10.1.2. Inserir quando do preenchimento do Plano de Trabalho documento a ser denominado
“APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO” em que deverá conter um breve histórico/currículo da
organização da sociedade civil com o relato de sua experiência na área de interesse do objeto do edital
destacando se já trabalhou com a modalidade de atividade e o público alvo específico do presente
edital. Neste item a organização da sociedade civil deverá relatar se já ganhou algum prêmio ou
concurso de projetos, bem como se participa de algum Fórum, Rede ou Associação que discuta a
temática em questão neste edital, especificando qual a modalidade de participação (direção,
coordenação, membro de grupo de trabalho ou comissão ECT.)
10.1.3 Inserir quando do preenchimento do Plano de Trabalho documento a ser denominado
“CONHECIMENTO DO PROBLEMA” deverá considerar a urgência na resolutividade da precária
situação que se apresenta para idosos em situação de abrigamento institucional em evidente situação
de vulnerabilidade, risco pessoal e social. Entende-se que a possibilidade de parceria com a OSC para
a cogestão se revela imperiosa na busca por melhoria da qualidade dos serviços ofertados,
especialmente por dinamizar e tornar mais eficiente e econômica a prestação dos serviços prestados,
restando, portanto, caracterizada a oportunidade e conveniência da Administração para eficácia do
atendimento.
10.1.4 Com base na experiência anterior sobre o objeto do Termo de Colaboração que se pretende
celebrar a partir do presente Edital será observado:
a) Conhecimento sobre as políticas setoriais constantes no Plano de Trabalho.
b) Apresentar conhecimento sobre a legislação, políticas e programas referente à área de atuação.
c) Apresentação do saber técnico sobre a modalidade de atendimento das ações previstas no Plano de
trabalho;
d) Informações e dados sobre os trabalhos similares já realizados pela organização da sociedade civil;
e) Dificuldades e desafios encontrados para a sua realização;
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f) Soluções propostas para superá-los.
10.1.5. Inserir quando do preenchimento do Plano de Trabalho documento a ser denominado
“DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES”, deve-se apresentar dissertativa discriminando as atividades a
serem desenvolvidas os prazos, os produtos ou serviços e a metodologia empregada, conforme
descrito no Termo de Referência e anexos deste edital. As propostas que meramente repetirem o
conteúdo do Plano de Trabalho serão desclassificadas.
10.1.6. Os anexos relacionados nos itens 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.5 deverão ser apresentados em texto
digitado, formato PDF com espaçamento 1,5 entre as linhas e em fonte times new roman, tamanho 12
no mínimo 20 (vinte) laudas e não podendo exceder 40 (quarenta) laudas,. Devendo ser apresentado
Plano de Acompanhamento e Intervenção, na forma do Anexo V deste edital. Observadas ainda as
condições estabelecidas no Plano de Trabalho.
10.1.7. A Proponente que ultrapassar as 40 laudas na apresentação do Plano de Acompanhamento e
Intervenção (Anexo V) terá a pontuação atingida no item Fatores Grau de Adequação reduzida em
50%.
10.2. A Comissão de Seleção avaliará as Propostas de Trabalho em conformidade com os requisitos
deste Edital, promovendo-se a desclassificação daquelas que se apresentarem desconformes ou
incompatíveis.
10.3. A Comissão de Seleção atribuirá os pontos a cada uma das Propostas de Trabalho, devendo
ordená-las pela classificação, sendo considerada apta a receber apoio financeiro a PROPONENTE
cuja Proposta de Trabalho obtiver a maior pontuação, de acordo com os critérios estabelecidos no
neste Edital e cuja proposta financeira esteja de acordo com a disponibilidade orçamentária
apresentada pela Fundação Leão XIII.
10.4. As propostas serão julgadas de acordo com:
(i) Fatores Grau de Adequação;
(ii) Fator Experiência;
(iii) Fator Capacidade Operacional;
(iv) O preço/valor de referência.
10.5. A Comissão de Seleção também analisará Propostas de Trabalho quanto à viabilidade técnica do
pleito, as suas características e às rubricas constantes da planilha de custos, no que se refere aos
seguintes critérios:
a) A natureza da PROPONENTE, a compatibilidade do pleito com os estatutos, a situação de
prestações de contas de convênios e/ou parcerias anteriores com o Governo do Estado, a capacidade
técnica, de instalação e/ou de mobilização e as condições da entidade para realizar a parceria;
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b) Os objetivos (metas) a curto e médio prazos, possibilidade (s) de ser (em) alcançado (s), bem como
se o objeto está redigido com clareza, permitindo avaliação de seu alcance;
c) A clareza e a compatibilidade das metas e etapas e a conformidade da execução destas com o objeto
que será alcançado se os valores relacionados estão compatíveis com os preços de mercado;
d) Se os valores relacionados estão compatíveis com os preços de mercado em cada item da planilha
orçamentária, não podendo ser retirados ou zerados.
e) Se os itens discriminados por meta estão coerentes com a mesma e o interesse e pertinência do
pleito com relação às metas programáticas do órgão correspondente; e
f) Verificação da análise de custos, de maneira que o montante de recursos envolvidos na operação
seja compatível com o seu objeto, não permitindo a transferência de valores insuficientes para a sua
conclusão e tampouco o excesso que permita uma execução por preços acima dos vigentes no
mercado.
10.6 A proposta será julgada por meio de pontuação considerando-se os critérios de julgamento
metodologia de pontuação estabelecida abaixo:
Fator Grau de Adequação

De (0 a 40 pontos)

Avaliação do Plano Acompanhamento e Intervenção (Anexo V):
Item I - Contextualização (10 pontos):

De (0 a 40 pontos)

●
●
●

Presença de dados sobre a Unidade e perfil - 2 (dois)
pontos.
Descrição da comunidade vizinha à Unidade - 1 (um)
ponto.
Descrição de dispositivos e serviços na vizinhança - 1
(um) ponto por estrutura citada, totalizando no máximo de
7 (sete) pontos.

Item II - Organização (20 pontos):
●

●

●

Apresentação das atividades operacionais da unidade de
acolhimento - 1 (um) ponto por setor contemplado,
totalizando o máximo de 5 (cinco) pontos.
Apresentação das etapas mínimas para o funcionamento de
uma unidade de acolhimento (percurso do usuário) - 1
(um) ponto por etapa descrita, totalizando máximo de 10
(dez) pontos.
Apresentação de problema-chave, proposta de intervenção
e resultados esperados compatíveis com a metodologia
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proposta - 1 (um) ponto por problema-chave analisado
(máximo de 5 pontos)
Item III - Fundamentação Teórica (10 pontos):
●

●

Embasamento teórico baseado em Políticas Públicas - 1
(um) ponto por política citada, totalizando máximo de 5
(cinco) pontos.
Embasamento teórico compatível com o objeto - 1 (um)
ponto por autor citado no texto e na bibliografia,
totalizando máximo de 5 (cinco) pontos.

Fator Experiência
(i) Experiência da organização da sociedade civil correspondente
ao tempo em anos, na execução do objeto da parceria ou de
natureza semelhante.
● 1 (um) a cada ano de experiência comprovada totalizando
máximo de 10 (dez) pontos.
(ii) Experiência da organização da sociedade civil correspondente à
quantidade de instrumentos jurídicos, atestados de capacidade
técnica comprovando a execução do objeto da parceria ou de
natureza semelhante.
● 0,5 (zero vírgula cinco) ponto a cada comprovação
apresentada, totalizando máximo de 5 (cinco) pontos.
(iii) Qualificação do responsável técnico pela execução do objeto
da parceria, demonstrando notória competência na área de atuação
do objeto da parceria. Comprovada mediante certidões e/ou
atestados. (0 a 1 ponto)
● Grau Pleno: Doutorado, voltada para o objeto da parceria.
Pontuação 2 (dois) pontos
● Grau Intermediário: Mestrado, voltada para o objeto da
parceria. Pontuação 1 (um) ponto
● Grau Satisfatório: Graduação voltada para o objeto da
parceria. Pontuação 0,5 (zero vírgula cinco) pontos

De (0 a 20 pontos)

10 (dez) pontos

De (0 a 5 pontos)

De (0 a 02 pontos)
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(iv) Experiência do responsável técnico correspondente ao tempo
em anos de atuação em cargos de gestão.
● Acima de 10 anos: Pontuação 3 (três) pontos
● Entre 05 e 10 anos: Pontuação 2 (dois) pontos
● Entre 05 anos e 03 anos: Pontuação 1 (um) ponto

Fator Capacidade Operacional
(i) Quantidade de convênios em vigor. Comprovação através de
cópia digitalizada do contrato, convênio ou termo de colaboração.
1 (um) ponto por cada convênio firmados, totalizando o
máximo de 20 (vinte) pontos.
Fator Preço (quanto maior, menor será a pontuação)

De (0 a 03 pontos)

De (0 a 20 pontos)

De (0 a 20 pontos)

De (0 a 20 pontos)

(i) Preço/ valor de referência
As participantes do certame terão o valor proposto ordenado do
menor para o maior preço e será atribuída a seguinte pontuação:
De (0 a 20 pontos)
1º - 20 pontos
2º - 16 pontos
3º - 12 pontos
4º - 8 pontos
5º - 4 pontos

10.7. Será considerada a proposta mais vantajosa aquela que somar o maior número de pontos
segundo a escala prevista. Em caso de empate, será considerada a melhor proposta aquela que houver
alcançado maior pontuação no fator capacidade operacional; persistindo o fato, será considerada a
melhor proposta aquela que houver alcançada maior pontuação no fator experiência; persistindo,
ainda, será considerada a melhor proposta aquela que houver alcançado maior pontuação no fator
preço; caso permaneça o empate, será considerada a melhor proposta aquela que tiver alcançado
maior pontuação no fator grau de adequação. Permanecendo o empate, será realizado sorteio.
10.8. A organização da sociedade civil que obtiver nota abaixo de 50 (cinquenta) pontos ou que
obtiver pontuação zero em qualquer um dos fatores terá sua proposta desclassificada.
10.9. Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a mais adequada ao valor de
referência constante do chamamento público.
10.10. Da sessão da avaliação e julgamento das Propostas de Trabalho será lavrada ata
circunstanciada, que será assinada pelos membros da Comissão de Seleção, com decisão motivada do

20

/

resultado da classificação e com indicação das PROPONENTES que obtiveram as melhores
avaliações, considerando a completude das informações, a demonstração da viabilidade técnica e
financeira aos objetivos do projeto.
10.11. A Comissão de Seleção providenciará a publicação do resultado, ainda preliminar, no Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro, divulgará a íntegra da ata na primeira página do sítio eletrônico
da Fundação Leão XIII: www.leaoxiii.rj.gov.br , bem como no Portal do CONVERJ:
www.convenios.rj.gov.br , clicando no link “Fonte de Recursos” e selecionando o Programa de
Trabalho correspondente e após isso, clicando na aba “Classificação”.
10.12. O Resultado final do presente processo seletivo somente será divulgado após o decurso dos
prazos para recorrer e impugnar previstos neste edital.
10.13. Não assistirá ao proponente qualquer direito autoral sobre a proposta apresentada, podendo a
Fundação Leão XIII utilizá-la para atingir os objetivos previstos no Termo de Colaboração objeto
deste certame ou de outros que venha a realizar.
10.14. Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições da proposta ou de
quaisquer documentos.
10.15. As organizações da sociedade civil participantes arcarão com todos os custos relativos à
apresentação das suas propostas. A FUNDAÇÃO LEÃO XIII, em nenhuma hipótese, será responsável
por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos realizados no Chamamento Público ou os
resultados dele decorrentes.
10.16. A Comissão de Seleção poderá requisitar, a qualquer tempo, a via original dos documentos
exigidos neste Edital.
10.17. É facultada à Comissão de Seleção, em qualquer fase de Chamamento Público, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior do documento ou informação que deveria constar originalmente na proposta.

11. DA HABILITAÇÃO
11.1. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – para que ocorra a habilitação do
PROPONENTE deverão ser apresentados todos os documentos especificados, que deverão ser
inseridos na aba Anexo Proposta Preliminar junto com o Plano de Trabalho no site do CONVERJ:
11.1.1. Certidão de existência jurídica expedida pelo Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas
ou cópia do Estatuto da organização da sociedade civil, registrado e com eventuais alterações.
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11.1.2. Cópia da Ata de Eleição da Diretoria com mandato vigente, registrada no Cartório de registro
Civil das Pessoas Jurídicas.
11.1.3. Certidão de Regular Funcionamento das Fundações, expedida pelo Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro.
11.1.4. Prova de inscrição ativa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.
11.1.5. Prova de no mínimo 03 (três) anos de existência, através de documentação emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
11.1.6. Relação Nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil, com endereço,
número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas
Físicas – CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB de cada um deles.
11.1.7. Cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no endereço
por ela declarado.
11.1.8. Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal mediante a apresentação
dos seguintes documentos:
a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, inclusive
contribuições sociais, e a Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com
efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN;
b)

Ato Declaratório de Isenção do INSS (Art. 308 da Instrução Normativa INSS/DC Nº
100 de 12.12.2003), caso a organização da sociedade civil seja isenta.

c)

A prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio da organização da
sociedade civil será feita por meio de apresentação da certidão negativa ou positiva
com efeito negativo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
e certidão negativa ou positiva com efeito negativo da dívida ativa, ou se for o caso,
certidão comprobatória de que a organização da sociedade civil, pelo respectivo
objeto, está isento de inscrição estadual.

d) A prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio da organização da
sociedade civil será feito por meio de apresentação da certidão negativa ou positiva
com efeito negativo do Imposto sobre Serviço de qualquer Natureza (ISSQN), e IPTU
e demais tributos municipais e certidão negativa ou positiva com efeito negativo da

22

/

dívida ativa ou, se for o caso, certidão comprobatório de que a organização da
sociedade civil, pelo respectivo objeto, está isento de inscrição municipal;
e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF –
FGTS;
f)

Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos
Trabalhista com efeito negativo e certidão negativa de execução;

g) Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social com a apresentação da certidão
negativa de débitos ou certidão Positiva, com efeito negativo referente à contribuição
previdenciária e às de terceiros, expedida pela Secretaria da receita Federal do Brasil
(RFB ) da sede do Convenente;
h)

Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas praticados em fase de trabalhadores
menores, em obediência à Lei Federal nº 9.854/99, que deverá ser emitido junto à
Delegacia Regional do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro, conforme disposto no
art. 2º do Decreto Municipal nº 18.345, de 01.02.2000, OU Declaração firmada pelo
representante legal da organização da sociedade civil (Anexo VI) de que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que não
emprega menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
quatorze anos. Para as organizações da sociedade civil sediadas fora do Estado do Rio
de Janeiro, a certidão deverá ser emitida pelo órgão competente no Estado onde a
mesma tem sua sede.

i) Declaração de que a organização da sociedade civil não possui em seu quadro nenhum
funcionário que ocupe ou tenha ocupado cargo integrante do 1º ou 2º escalão da
Administração Pública Estadual , nos últimos 12 (doze) meses, emitida pelo seu
representante legal. (Anexo III).
j)

Declaração de representante legal de que a organização da sociedade civil não incide
em nenhuma das hipóteses de impedimento previstas no item 6 do presente Edital
(Anexo VII)

l)

Certidões negativas de falência ou insolvência civil ou recuperação judicial ou
extrajudicial expedidas pelo Distribuidor da sede da organização de sociedade civil.
Para as entidades sediadas no Município do Rio de Janeiro, a prova será feita
mediante apresentação de certidões dos 1º, 2º, 3º e 4º Ofícios de Registro de
Distribuição e pelos 1º e 2º Ofícios de Interdições e Tutelas. As entidades sediadas em
outras comarcas do Estado do Rio de Janeiro ou em outros estados deverão
apresentar, juntamente com as certidões negativas exigidas, declaração passada pelo
foro da sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registro que controlam a
distribuição de falências e recuperação judicial ou extrajudicial. Não serão aceitas
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certidões com validade expirada ou passada com mais de 90 (noventa) dias contados
da efetiva pesquisa do Cartório em relação à data da realização do Chamamento
Público.
m) Declaração firmada pelo representante legal e em papel timbrado da organização da
sociedade civil de que observa cotas mínimas para pessoas de cor negra e mulheres –
Decreto nº 21.083, de 20.02.2002, alterado pelo Decreto nº 21.253, de 05.04.2002
(Anexo VIII). Se for o caso, incluir;
n) Certidão negativa de execução patrimonial expedida pelos distribuidores cíveis e pela
Justiça do Trabalho da sede do convenente, ou certidão positiva, da qual conste o
montante total das execuções em curso, acompanhada de declaração de que as ações
ajuizadas contra si não ostentam aptidão para comprometer a integridade de seu
patrimônio, a execução de suas atividades ordinárias tampouco a regular aplicação
dos recursos transferidos por meio do convênio no objeto pactuado;
o) Prova de regularidade quanto à prestação de contas de recursos estaduais recebidos
anteriormente, em atendimento ao Decreto nº 33.502/2003, e a Portaria CGE nº
170/2013, mediante consulta ao Sistema Integrado de Gestão Orçamentária,
Financeira e Contábil do Estado do Rio de Janeiro – SIAFE Rio, emitida pela
Secretaria de Estado de Fazenda.
p) Cópia do Registro da Organização da Sociedade Civil no Conselho Municipal de
Assistência Social (Lei Federal nº 8.742 de 07.12.1993, art. 9º) ou Conselho Estadual de
Assistência Social, quando não houver conselho de assistência social no município (Lei
Federal nº 12.101, de 27.11.2009, art. 19, parág.2º) e cópia do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social – CEBAS.
q) Alvará de Licença para estabelecimento e funcionamento regular da entidade:

11.2. Se os Certificados, Declarações, Registros e Certidões exigidos neste Edital não tiverem prazo
de validade declarado no próprio documento, da mesma forma que não conste previsão em legislação
específica, os referidos documentos deverão ter sido emitidos há no máximo 90 (noventa) dias
contados até a data da apresentação.

11.3
Apresentação de
conforme, (Anexo XI).

DECLARAÇÃO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS FIRMADOS,

11.4 Apresentação do Balanço Patrimonial dos últimos 3 anos, com apresentação com índice de
liquidez corrente igual ou superior a 1.
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11.5. Fica estabelecido a exigência do Programa de Integridade no prazo de 180 dias a contar a data
da assinatura do Termo de Colaboração, a Instituição vencedora, conforme Lei Nº 7753 de 17 de
outubro de 2017.

11.6. Somente será avaliada a documentação da Proposta Vencedora da organização da sociedade
civil.

12. REPRESENTAÇÃO NO PROCESSO
12.1 As organizações da sociedade civil participantes poderão ser representadas em todas as etapas
desde Chamamento Público por seu representante legal ou por agente credenciado regularmente
constituído junto ao CONVERJ

13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13.1. As PROPONENTES poderão interpor recurso à decisão de julgamento da Proposta de Projeto,
no prazo de 2 (dois ) dias úteis, contados da publicação no Diário Oficial do Estado, manifestando
imediata e motivadamente as suas razões.
13.2. A falta de manifestação imediata e motivada da organização da sociedade civil interessada
acarretará decadência do direito de recorrer e a homologação do resultado do processo seletivo.
13.3. Os recursos serão dirigidos à Comissão de Seleção, por escrito no Protocolo da Fundação Leão
XIII, rua Senador Dantas ,76 17 andar em horário comercial de 9:00 ás 18:00h

13.4. A Comissão de Seleção dará ciência dos recursos às demais PROPONENTES, divulgando-os na
primeira página do sítio eletrônico da Fundação Leão XIII: www.leaoxiii.rj.gov.br , que poderão
impugná-los no prazo de até 2 (dois) dias úteis, apresentando contrarrazões a serem apresentadas por
escrito no Protocolo da Fundação Leão XIII, rua Senador Dantas ,76 17 andar em horário comercial
de 9:00 ás 18:00h.
13.5. Reconsiderando ou não sua decisão, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a Comissão de Seleção
encaminhará o recurso ao Presidente da Fundação Leão XIII, que a ratificará ou não, de forma
fundamentada, divulgando-a na primeira página do sítio eletrônico da Fundação Leão XIII:
www.leaoxiii.rj.gov.br e publicação no Diário Oficial.
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13.6. Os recursos interpostos em face das decisões relativas ao julgamento das propostas de trabalho
terão efeito suspensivo.
13.7 O provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos Insuscetíveis de
aproveitamento.

14. HOMOLOGAÇÃO E CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
14.1. Decorridos os prazos e procedimentos constantes deste edital, a Comissão de Seleção declarará
o resultado final do processo seletivo em até 5 (cinco) dias corridos, para que seja homologado pelo
Presidente da Fundação Leão XIII, publicando a decisão no Diário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro e divulgando-o na primeira página do sítio eletrônico da Fundação Leão XIII:
www.leaoxiii.rj.gov.br , bem como no Portal do CONVERJ: www.convenios.rj.gov.br , clicando no
link “Fonte de Recursos” e selecionando o Programa de Trabalho correspondente, após isso, clicar na
aba “ classificação”.
14.2. Após a apresentação do resultado final pela Comissão de Seleção, a autoridade superior da
Fundação Leão XIII terá até 05 (cinco) dias úteis para homologar o mesmo e providenciar a respectiva
publicação.
14.3. A homologação do processo seletivo não gera direito para a PROPONENTE à celebração da
parceria (Art. 27, § 6º, da Lei nº 13.019/2014).
14.4. É condição para a celebração da parceria almejada, o pronunciamento técnico do Órgão Central
de Gerenciamento de Convênios, vinculado à Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança,
quanto à viabilidade, adequação aos objetivos do programa de trabalho e a qualificação técnica e
capacidade operacional para gestão do objeto, na forma do art. 27 da Resolução Casa Civil nº 350, de
2014, bem como a observância dos critérios estabelecidos pela Fundação Leão XIII.
14.5. Uma vez homologado o resultado do Chamamento Público pelo Presidente da Fundação Leão
XIII, a organização da sociedade civil será convocada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, assinar o
Termo de Colaboração.
14.6. Deixando a organização da sociedade civil de assinar o Termo de Colaboração no prazo de 02
(dois) dias úteis, poderá a Fundação Leão XIII, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas
à faltosa, convocar as organizações da sociedade civil participantes remanescentes, por ordem de
classificação.

14.7. A organização da sociedade civil será responsável, na forma do Termo Colaboração, pela
qualidade das atividades executadas e dos materiais empregados, em conformidade com as
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especificações do Plano Trabalho e demais normas técnicas pertinentes, sendo certo que a ocorrência
de desconformidade implicará a reexecução da atividade e a substituição dos materiais recusados, sem
que isso acarrete qualquer ônus para a Fundação Leão XIII e sem prejuízo da aplicação das sanções
cabíveis.
14.9. A organização da sociedade civil será também responsável, na forma do Termo de Colaboração,
por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, tributários, previdenciários e trabalhistas,
por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, e por todos os danos e prejuízos
que, a qualquer título, causar a terceiro em virtude da execução das atividades a seu encargo,
respondendo por si e por seus sucessores.
14.10. A fiscalização da parceria caberá à Fundação Leão XIII, devendo a organização da sociedade
civil se submeter a todas as medidas, processos e procedimentos inerentes à atuação da Fundação
Leão XIII, que não exime aquela de suas obrigações no que se refere ao cumprimento das normas,
especificações, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e as previstas no Termo.

15. FORMA DE PAGAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
15.1. As parcelas dos recursos serão liberadas em estrita conformidade com o cronograma de
desembolso aprovado, nos termos da Minuta do Termo de Colaboração, mediante transferência
eletrônica, através de crédito no Banco Bradesco S.A., conforme contrato nº xxx/2019, publicado no
D.O. Governo do Estado nº xxx, de XXXXXXXX, decorrente de licitação SMF –, ou em outro Banco
que venha substituí-lo, nos conformes legais, de titularidade da organização de sociedade civil,
cadastrada junto à Coordenação do Tesouro Estadual.
15.2. Por ser tratar de Entidades Privadas sem fins lucrativos, as 2 ( duas ) primeiras parcelas e o
percentual de dezembro poderão antecipadas, de acordo com o cronograma de desembolso, após a
assinatura e publicação do contrato, devendo serem prestadas contas para recebimento da terceira
parcela a partir da qual, o pagamento será mensal, mediante apresentação da prestação de contas do
mês anterior.
15.3. A partir da terceira parcela os repasses estão condicionados à apresentação da prestação de
contas das parcelas anteriores, pela organização da sociedade civil. Não serão repassados recursos
caso não seja aprovada a prestação de contas do último repasse efetuado.
15.3.1. 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 prestação de contas se dará na forma conforme art. 59 da
Lei Federal n°13.019/2014 de 31 de julho de 2014.
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15.4. A apresentação de contas deverá ser acompanhada dos seguintes relatórios:
15.4.1. Relatório de Execução do Objeto, que conterá:
(i) A demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de
contas;
(ii) A descrição das ações desenvolvidas, atores mobilizados e seus impactos;
(iii) Os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como lista de presença,
fotos, dentre outros.
15.4.2. As informações de que se trata o subitem 15.3.1 serão fornecidas por meio da
apresentação de documentos e por outros meios previstos no plano de trabalho.
15.4.3 A organização da sociedade civil deverá apresentar justificativa na hipótese de não
cumprimento do alcance das metas.
15.4.4 A planilha de Validação mensal com a relação de todos os funcionários contratos,
como nome, data de admissão, função, carga horária e data de demissão, sendo esta assinada
pelo diretor da unidade, representante da ONG e por um fiscal do contrato.
15.5 Relatório de Execução Financeira, que contemplará:
15.5.1 O exame de conformidade das despesas, realizado pela verificação das despesa
previstas e da despesas efetivamente realizadas, por item ou agrupamento de itens, conforme
aprovado no plano de trabalho;
15.5.2 A verificação da conciliação bancária, por meio de aferição da correlação entre as
despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente
específica da parceria.
15.6. A prestação de contas final deverá ser apresentada no prazo de até 60 (sessenta) dias a partir do
término da vigência da parceria, inclusive com a comprovação do recolhimento do Tesouro Estadual
de eventuais saldos financeiros.

16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1. A Fundação Leão XIII poderá impor à organização da sociedade civil, pela execução da
parceria em desacordo total ou parcial com Plano de Trabalho, com o Termo de Colaboração a ser
celebrado, com as normas da Lei Federal nº 13.019/2014, as seguintes sanções, garantida a prévia
defesa, na forma do art 73 Lei nº 13.019:
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(i) Advertência;
(ii) Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entidades da Administração Pública, 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).

17. FORO
17.1. Fica eleito o foro Central da Comarca da Capital do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer
questões, dúvidas ou demandas referentes à execução do objeto deste Chamamento Público e
adjudicação dela decorrente.

18. DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1. É facultada ao Presidente da Comissão de Seleção ou à Autoridade Superior, em qualquer fase
do processo seletivo, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução
do processo.
18.2. A organização da sociedade civil deverá comprovar a manutenção das condições demonstrada
para habilitação no Chamamento Público quando da assinatura do Termo de Colaboração.
18.3. Para o deslinde das questões porventura ocorridas no Chamamento Público, a Comissão de
Seleção da Fundação Leão XIII observará as regras do presente Edital, a Lei Federal nº 13.019/2014 e
as normas que informam a atuação da Administração Pública, principalmente os Princípios Público.
18.4. Ficam as organizações da sociedade civil participantes deste Chamamento Público e seus
representantes legais ou agentes credenciados sujeito às sanções administrativas, cíveis e penais
cabíveis quando praticarem irregularidades que venham ferir as normas deste Edital e aos Princípios
de Direito Público.
18.5. A Administração da Fundação Leão XIII poderá autorizar ou propor a alteração do termo de
colaboração ou do plano de trabalho, após respectivamente, solicitação fundamentada da organização
da sociedade civil ou sua anuência, desde que não haja alteração de seu objeto, na forma dos art 55,
parágrafo único e 57 da lei 13.019/2014 com redação dada pela Lei 13.2014/2015 da seguinte forma:
18.5.1 Por termo aditivo à parceria para:
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a) ampliação do valor global, no limite máximo de até 25 por cento;
b) redução do valor global, sem limitação de montante;
c) prorrogação da vigência, em períodos iguais e sucessivos, limitados à duração máxima de
60 (sessenta) meses;
d) alteração da destinação dos bens remanescentes; ou
18.5.2 Por certidão de apostilamento, nas demais hipóteses de alteração, tais como:
a) utilização de rendimentos de aplicações financeiras antes do término da execução da
parceria; ou
b) remanejamento de recursos sem a alteração do valor global.
18.6. Sem prejuízo das alterações previsto no item anterior, a parceria deverá ser alterada por certidão
de apostilamento, independentemente de anuência da organização da sociedade civil para:
(i) prorrogação da vigência, antes do seu término, quando o órgão ou a entidade da
administração pública tiver dado causa ao atraso na liberação de recursos financeiros, ficando
a prorrogação limitada ao exato período do atraso verificado e
(ii) indicação dos créditos orçamentários de exercícios futuros.
18.7. Dada a complexidade do objeto, o proponente poderá realizar visita técnica às unidades, a fim de
obter todas as informações necessárias à correta compreensão da proposta. A visita técnica deve ser
agendada previamente em até 03 (três) dias anteriores ao termo final de apresentação de proposta,
junto ao servidor JOSELI RESSE (2332-6424); EMAIL joseli.resse@leao.rj.gov.br. O proponente
deve apresentar “Atestado de visita técnica” (Anexo IX) devidamente assinado pela servidora.
18.8. A PROPONENTE selecionada, deverá exibir placa alusiva à parceria, contendo as logomarcas
do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Fundação Leão XIII, sendo que as especificações da
placa, seu material, dimensões e local de fixação, ficarão a cargo de supervisão e aprovação da
Fundação Leão XIII.
18.9. Deverá ser observado pelas PROPONENTES o disposto na Lei Estadual nº 5.981, de
03.06.2011, que disciplina o dever da transparência por parte de entidades privadas de utilidade
pública ou não que recebam recursos públicos a título de subvenções e auxílios ou parcerias com
governo deste Estado.
18.10. Os bens, equipamentos e materiais permanentes adquiridos pelas PROPONENTES com
recursos provenientes da celebração da parceria serão gravados com cláusula de inalienabilidade, e
será formalizada promessa de transferência da propriedade à Administração Pública, na hipótese de
sua extinção.
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18.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção, observados os princípios que
informam a atuação da Administração Pública.
18.12. Integram o presente Edital todas as instruções, observações e restrições contidas nos anexos:
Anexo I - Modelo do Plano de Trabalho - Biblioteca CONVERJ
Anexo II - Termo de Referência
Anexo III - Declaração de Inexistência de funcionários Públicos Estadual;
Anexo IV - Planilha de Custo (Valores Estimados);
Anexo V - Plano de Acompanhamento e Intervenção;
Anexo VI - Declaração Referente à ilícitos trabalhistas ;
Anexo VII - Declaração de Inexistência de Impedimento;
Anexo VIII -Declaração de Cota Mínima;
Anexo IX - Formulário de Visita Técnica
Anexo X - - Minuta de Declaração de Conhecimento à Lei Federal N° 12.846 de 1° de Agosto de
2013;
Anexo XI -Declaração de Instrumentos Jurídicos Firmados.
18.13. Este Edital e seus anexos contém 77 (setenta e sete) folhas, todas rubricadas pelo Presidente da
Comissão de Seleção.
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ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA PLANO DE TRABALHO - CONVERJ
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ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA
PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL DOTADA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
COM DISPÊNDIO FINANCEIRO DE ÂMBITO ESTADUAL
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TERMO DE REFERÊNCIA
PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL DOTADA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO COM
DISPÊNDIO FINANCEIRO DE ÂMBITO ESTADUAL

DO OBJETO:
Estabelecimento de parceria de cogestão com organização para atendimento integral
aos 3 (três) Centros de Recuperação Social da Fundação Leão XIII, na modalidade Abrigo
Institucional para pessoas adultas e idosas em situação de rua, de ambos os sexos. Por critério
de proximidade geográfica, estas unidades serão agrupadas em 2 (dois) lotes, detalhados no
item 5 deste termo.
DA JUSTIFICATIVA:
Os marcos legais da LOAS (Lei Nº 8742, de 07 de dezembro de 1993) e de
normativas como a NOB RH SUAS (Resolução Nº 269, de 13 de dezembro de 2006) foram
estruturantes para a elaboração de um conjunto de informações que subsidiaram este termo de
referência, tanto do ponto de vista dos recursos humanos, como do ponto de vista
metodológico.
Justifica-se o pleito ora apresentado, considerando a cogestão como a forma de
participação de organizações da sociedade civil, nos processos de coparticipação para a
execução dos serviços de proteção especial da alta complexidade, implementados por equipe
multiprofissional articulados com as diversas políticas públicas, e,
aConsiderando a necessidade ante os Termos de Ajustamento de Conduta firmados
com o Ministério Público Estadual, no ano de 2018 (documentos em anexo), para adequação
técnica e estrutural, compreendendo quantitativo de pessoal, planos políticos pedagógicos,
planos de atendimento individuais, acesso direitos e benefícios, acesso à cuidado de saúde em
rede de referência;
bConsiderando a proteção especial como a oferta de serviços de programas e projetos
de caráter especializado, que tem por objetivo contribuir para reconstrução de vínculos
familiares e comunitários, o fortalecimento de potencialidades e aquisições e a proteção de
famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de risco pessoal e social, por
violação de direitos;
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cConsiderando a Proteção Social Especial de Alta Complexidade, por sua vez, tem
como objetivo ofertar serviços especializados, em diferentes modalidades e equipamentos,
com vista à segurança afiançadas de acolhida a idosos afastados temporariamente do núcleo
familiar e/ou comunitário de origem;
dConsiderando que tais serviços devem ofertar serviços continuado de acolhimento,
cuidado e espaço de socialização e desenvolvimento, oferecendo atendimento especializado a
pessoas idosas, necessitando de atendimento fora do núcleo familiar de origem.
eConsiderando que o abrigo deve, portanto, contar com acompanhamento técnico
profissional visando à integração e resgate dos vínculos familiares e comunitários e a
potencialização da autonomia, preparando os idosos para o processo gradativo de
desligamento.
Os serviços de acolhimento têm por objetivo a proteção integral e a garantia de
direitos aos idosos que, pelos motivos já expostos, estão afastados do convívio familiar.
Desta forma, a legislação existente, prevê a excepcionalidade e temporariedade do
acolhimento, e ações que potencializam o acompanhamento das famílias com vistas à
reinserção familiar e comunitária.
Atualmente as unidades de acolhimento da Fundação Leão XIII, prestam serviços de
Assistência Social na modalidade de acolhimento institucional para a população adulta e
idosa em um total de 159 abrigados, distribuídos nos três equipamentos da seguinte forma:
44 no CRS Itaipu; 62 no CRS Campo Grande, 53 no CRS Vila Residencial Sepetiba.
Os usuários deverão ser atendidos em serviços que ofereçam cuidados e condições
favoráveis ao seu desenvolvimento saudável, devendo-se trabalhar no sentido de viabilizar
a reintegração à família de origem, reinserção comunitária ou outra modalidade de
encaminhamento institucional. A partir da análise da situação familiar, do perfil de cada
adulto e idoso e de seu processo de desenvolvimento, deve-se indicar qual percurso técnico
precisa ser traçado para o mesmo.
Para determinar a modalidade que melhor atenderá determinado usuário há que se
considerar, ainda: sua idade; histórico de vida; aspectos culturais; motivos do acolhimento;
situação familiar; previsão do tempo necessário para viabilizar soluções de caráter
permanente (reintegração familiar, reinserção comunitária ou encaminhamento para outra
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modalidade de acolhimento); condições emocionais e de desenvolvimento, bem como
condições específicas que precisem ser observadas.
A instituição parceira juntamente com a Gestão local da Fundação Leão XIII, com os
demais atores da rede local e do Sistema de Garantia de Direitos, deve desenvolver
estratégias para o aprimoramento constante da oferta do atendimento ao público atendido,
visando a melhor adequação às características das demandas locais.
Sobre o acolhimento institucional, o serviço é organizado a partir das demandas dos
Centros de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS, os serviços de
abordagem social à população em situação de rua vinculados às Secretarias Municipais de
Assistência Social e oriundos dos demais órgãos de garantia de direitos.
O atendimento deverá se organizar da seguinte forma:
1) A porta de entrada do serviço de acolhimento acontece através dos dispositivos
apontados acima, foram pensadas a partir da legislação vigente;
2) O acolhimento institucional se traduz em um serviço de proteção que assegura ao
usuário, que são afastados de seu convívio familiar e comunitário. Durante o acolhimento
se desenvolvem ações que buscam criar as condições para a ressignificação dos vínculos
familiares e comunitários do acolhido e, consequentemente, sua reinserção familiar ou
colocação em outra modalidade de acolhimento. Nos casos em que não for possível a
reconstrução de vínculos familiares, o trabalho técnico durante o acolhimento deve
promover condições de autonomia e emancipação dos acolhidos. No serviço de
acolhimento devem ser provocadas as mediações necessárias à garantia dos direitos dos
idosos sob o entendimento de que a família também deve ser protegida, investida e
implicada no exercício parental e no acesso aos seus direitos.
A partir do exposto, visa-se a celebração de Termo de Colaboração entre a
Fundação Leão XIII e a Organização da Sociedade Civil que atender as exigências e
requisitos previstos no inciso VI, do art. 30, combinado com o artigo 33, da Lei federal
13.019, de 31 /07/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015 e demais normas
atinentes à espécie, e apresentar os documentos indispensáveis à habilitação jurídica,
técnica e econômica–financeira, de regularidade fiscal e trabalhista e quanto às restrições
ao trabalho infantil. Ressaltando que a Organização da Sociedade Civil deverá estar
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credenciada e habilitada no Sistema de Convênios do Estado do Rio de Janeiro CONVERJ, estando assim apta a formalização de parcerias.
DOS OBJETIVOS:
● Prestar serviços socioassistenciais de proteção social especial de alta complexidade na
modalidade de abrigo institucional de adultos e idosos, de ambos os sexos,
priorizando pessoas vítimas de violação de direitos em razão de negligência,
abandono ou em situação de rua no Estado do Rio de Janeiro.
● Adequar quantitativo de profissionais de modo a atender qualitativamente e
quantitativamente as demandas da proteção integral.
● Realizar a contratação dos Recursos Humanos e desenvolver metodologias que
atendam às necessidades institucionais.
● Prestação de serviços socioassistenciais de proteção social especial de alta
complexidade.
● Possibilitar a convivência comunitária.
● Acolher e garantir proteção integral.
● Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência e violação de
direitos dos idosos.
● Contribuir para o restabelecimento de vínculos familiares e/ou sociais.
● Assegurar o acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia
de Direitos e às demais políticas públicas setoriais.
● Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e
oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com autonomia.
● Incentivar e promover ações para a reinserção familiar e/ou comunitária, bem como
para a emancipação, protagonismo e autonomia dos idosos.
● Promover o acesso a programas culturais, de lazer, de esporte e outros relacionados
aos interesses, vivências, desejos e possibilidades do público atendido.
● Potencializar as ações da Fundação Leão XIII.
● Construir mapa de empatia de cada usuário que contemple suas expectativas,
necessidades, dores, medos, inquietudes, percepções e reações ao ambiente.
DO PÚBLICO BENEFICIADO:
Pessoas adultas e idosas em situação de rua, de ambos os sexos. A natureza do
acolhimento deverá ser provisória e voltada para usuários que não dispõem de condições para
permanecer com a família, com vivência de situações de violência e negligência, em situação
de rua e de abandono.
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DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO E LOTES:
Lote I: Centro de Recuperação Social (CRS) Campo Grande e Vila Residencial dos Idosos de
Sepetiba:
● Centro de Recuperação Social (CRS) de Campo Grande:
Situado no bairro de Campo Grande, na Estrada do Mato de Alto nº 6845, o CRS
Campo Grande é constituído por 07 prédios. Destes estão ocupados e em funcionamento 04
prédios, sendo um com lavanderia, em modelo industrial, a administração, uma estrutura no
formato de galpão, com áreas com divisórias de alvenaria que serve de dormitório. A mesma
estrutura possui uma área de convivência, um espaço de enfermagem, um espaço de
fisioterapia e banheiros coletivos. Outro prédio ocupado pela cozinha e refeitório. Em anexo
ao complexo de CRS Campo Grande encontramos também uma edificação onde estrutura-se
será estruturado um prédio administrativo.
Este serviço é destinado para pessoas idosas com grau de dependência até grau II, que
estejam em situação de vulnerabilidade e/ou com vínculos familiares fragilizados. A
capacidade total prevista deste equipamento é de 88 usuários.
● Vila Residencial dos Idosos Nova Sepetiba
A Vila Residencial dos Idosos de Nova Sepetiba está situada no Bairro de Nova
Sepetiba, na Rua Treze, quadra 26 e 27- Travessa 63 - Conjunto Nova Sepetiba –
Sepetiba/RJ. É a estrutura de condomínio de 36 casas em dois blocos separados por uma via
pública, com um prédio destinado ao refeitório coletivo com cozinha; outro destinado à
administração. Uma casa é destinada a equipe de cuidadores.
Este serviço é destinado para pessoas idosas autônomas em situação de
vulnerabilidade e/ou com vínculos familiares fragilizados.
A capacidade de acolhimento é de 60 usuários.
Lote II: CRS Itaipu
● Centro de Recuperação Social (CRS) Itaipu
O CRS Itaipu localiza-se na Av. Irene Lopes Sodré, s/n (próximo ao CIEP do
Engenho do Mato). Constituído por 03 edifícios de dois andares, 03 prédios térreos, tem
capacidade para 50 usuários.
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O CRS Itaipu apresenta para a atual gestão um duplo desafio: responder sobre a
reinserção de usuários encaminhados para clínicas psiquiátricas no ano de 2016 –
consequência de uma intervenção sofrida pelas péssimas condições de cuidado e estrutura; e
posteriormente reorientar do equipamento no sentido de iniciar o acolhimento para pessoas
idosas de até grau 1, ofertando para o município de Niterói e regiões adjacentes 50
(cinquenta) vagas.
O Termo de Ajustamento de Conduta entre a Fundação Leão XIII, a antiga Secretaria
de Estado de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Social, a Secretaria Municipal de
Assistência Social, e Direitos Humanos de Niterói e a Secretaria Municipal de Saúde de
Niterói com o Ministério Público do Rio de Janeiro resultou na transferência de 64 usuários.
Hoje o equipamento acolhe 44 pessoas.

METODOLOGIA
As ações desenvolvidas neste Termo atuarão na Proteção Social Especial, destinada a
famílias e indivíduos (adultos e idosos) que já se encontram em situação de risco e que
tiveram seus direitos violados por ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de
drogas, entre outros.
O trabalho deve basear-se nas seguintes diretrizes: A) Atendimento personalizado e
atividades em grupo; B) Desenvolvimento de atividades em regime de co-educação; C)
Potencialização de vínculos afetivos; D) Fruição na cidade; E) Capacitação Continuada; F)
Reinserção comunitário e/ou familiar
A porta de entrada do usuário na rede de Proteção de Alta Complexidade
geralmente ocorre através de encaminhamento de agentes institucionais de serviços em
abordagem / atendimento social (CREAS ou demais serviços socioassistenciais), ministério
público ou poder judiciário.
Abaixo explicitamos cada um desses itens:
● Acolhida: Atendimento individual pela equipe técnica; apresentação do acolhido e a
familiarização com o ambiente.
● Verificação de documentação: avaliação dos documentos apresentados e
levantamento dos documentos necessários para reconstrução da identidade e
cidadania.
● Atendimento continuado: entrevistas formais e informais com o objetivo de
conhecer e se aproximar do acolhido e sua história. Os atendimentos podem ser
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provocados pela equipe ou demandados pelo usuário, cujo processo de escuta e fala
deve promover o vínculo necessário para a execução do processo de intervenção.
Grupos dinamizadores: o espaço do acolhimento deve ser ambientado de forma a
acolher e ressignificar os sentimentos contraditórios e sofrimentos que o acolhido
possa experimentar. Estratégias de integração e interação devem ser propostas para a
construção de relações de confiança e segurança, entre os acolhidos, equipe técnica,
funcionários em geral, família, território e outras políticas públicas complementares;
Atendimento familiar: provocar a aproximação da família com o espaço
institucional para compreender a história motivacional do acolhimento e ida para as
ruas, a fim de promover as ações necessárias para a alteração do contexto de violação
de direitos. Os CREAS exercerão papel importante na localização e acompanhamento
em conjunto dessa família, a fim de facilitar uma possível reinserção no período pós
acolhimento.
Visitas domiciliares: Conhecer a realidade local de vida da família desse acolhido
não significa apenas averiguar condições de pobreza ou proceder uma ação
policialesca de comportamentos e costumes, mas entender o contexto relacional que
se dá no lugar da casa e da comunidade, para intervenções apropriadas e possíveis
encaminhamentos. Esta ação pode se dar em parceria ou em conjunto com os CREAS,
de acordo com o território de origem de cada usuário acolhido.
Visitas institucionais: O contato com a rede deve ultrapassar a expectativa do
encaminhamento e inclusão em serviços, para chegar a uma relação cooperativa de
acompanhamento do caso. Sua pertinência e periodicidade variam caso a caso.
Articulação com a rede: Tecer um processo de acompanhamento que possa
viabilizar o acesso dos acolhidos aos direitos constitucionalmente estabelecidos, bem
como promover sua inclusão em serviços que possam alterar o contexto das violações
sofridas e de vulnerabilidade social. Devem ser criados calendários de discussão dos
casos com maternidades, outros abrigos, CAPS, CAPSad, ambulatórios, Clínicas da
Família, CREAS, Juizados e todos os órgãos envolvidos no acompanhamento de cada
usuário.
Confecção do Plano de Desenvolvimento/acompanhamento Individual e/ou
Familiar: Instrumento oficial, referência para as ações planejadas e executadas,
construído sempre em conjunto com o acolhido, com vistas a sua promoção social e
rompimento dos possíveis ciclos de institucionalização.
Confecção de relatórios sociais: Devem ser desenvolvidos assim que for fechada a
avaliação situacional de cada pessoa acolhida nas unidades. Os relatórios são
entregues aos órgãos competentes sempre que solicitados, ou quando a equipe avaliar
necessário para o favorecimento do plano de desenvolvimento individual. O plano
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precisa conter necessariamente: o resgate do fator motivador para acolhimento, o
histórico sociofamiliar, as ações desenvolvidas, as conquistas e avanços dos acolhidos
e parecer técnico.
Participação em audiências: Sempre que solicitada a equipe deve participar das
audiências judiciais sobre os casos dos usuários atendidos pela casa. As audiências
podem ocorrer por decisão judicial, cuja convocação da equipe é feita pela justiça, ou
por provocação da equipe técnica, mediante envio de relatório com sugestão de
audiência especial a ser apreciada pelo Juízo.
Oficinas de participação/decisão: Devem ser criados espaços constantes para a
construção da autonomia dos acolhidos em relação a participação das mesmas na
rotina do abrigo, tomando, em conjunto com a direção e equipe, decisões sobre a
utilização de recursos, regras de convivências, agendas externas e assim
incentivando-a no processo de gerir de forma participativa o próprio abrigo.
Atividades de socialização e fruição pela cidade: a equipe da unidade deve ser
capaz de construir uma agenda positiva de experimentação da cidade, possibilitando
aos acolhidos o contato com histórias, espaços e sentimentos antes não vivenciados, e
contribuindo assim para sua retomada/construção de uma nova trajetória.
Reinserção comunitária ou familiar: a equipe da unidade deve criar estratégias para
o fortalecimento da autonomia dos indivíduos para que possa ser construída uma porta
de saída desses acolhidos, considerando ser as instituições de acolhimento medidas
provisórias.

DETALHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO
Por produtos do presente Plano de Ação entende-se o que se espera obter com a
referida parceria. Apresentaremos abaixo, com as devidas descrições e periodicidades
necessárias.
COGESTÃO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DA FLXIII

Período da execução

Co-gestão para abrigo institucional para pessoas adultas e idosas
em situação de rua, de ambos os sexos, com diferentes graus de
dependência e para aqueles que não dispõe de condições para
permanecer com a família, que estejam em situações de violência
e negligência, em situação de rua e de abandono.

12 meses
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Lote 1
Local
CRS
Campo
Grande

Capacidade
instalada
88 pessoas
(misto)

Lote 2
Local

Vila
Residencial
dos Idosos de
Sepetiba

Capacidade
instalada
60 pessoas
(misto)

Local
CRS
Itaipu

Capacidade
instalada
50 pessoas
(misto)

Pressupostos
✔ Composição de uma estrutura mínima – recursos humanos e materiais - para a execução
das várias ações de responsabilidade do serviço (NOB RH SUAS);
✔ Construção do Plano Político Pedagógico e Plano de Acompanhamento Individual
✔ Contribuição para a prevenção e o enfrentamento de situações de vulnerabilidade e risco
pessoal e social.
✔ Processar a inclusão dos indivíduos no sistema de proteção social e nos serviços
públicos, conforme necessidades.
✔ Contribuição para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia dos
usuários.
✔ Contribuição para romper com padrões violadores de direitos.
✔ Contribuição para a reparação de danos e da incidência de violação de direitos.
✔ Sistematização do acompanhamento de indivíduos e/ou famílias atendidas.
✔ Fortalecimento do protagonismo e a autonomia dos indivíduos e das famílias atendidas.
✔ Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.
✔ Identificação dos impasses e das potencialidades dos familiares e/ou pessoas de
referência para resgatar vínculos entre os elementos do grupo familiar.
✔ Fortalecimento da rede social de apoio às famílias e indivíduos na área de abrangência
das respectivas unidades.
✔ Atendimento interdisciplinar aos usuários deste serviço.
✔ Prevenção do abandono e da institucionalização.
✔ Fortalecimento das articulações com outros Estados e Municípios com vistas a
reinserção familiar e/ ou comunitária.
✔ Evitar o isolamento social e a institucionalização dos usuários
Atividades

Periodicidade

Plano de Trabalho com a definição das
competências e atribuições das categorias Início do contrato
profissionais
contratadas,
bem
como

Formato de entrega
Digital e impresso
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metodologia para execução das atividades;
Relatório técnico gerencial com a descrição das
atividades realizadas pelas equipes contratadas,
Mensal
definição de metas executadas, avanços e
desafios encontrados na execução do trabalho.
Otimizar os recursos fazendo cotação de preços
Atividade contínua
dos gastos realizados.
Executar as atividades planejadas pela
Fundação Leão XIII, assegurando que o
Atividade contínua
público alvo esteja inserido nas políticas
públicas de Assistência Social.
Manter atualizado informações sobre usuários
Atualização dos Planos individuais de
atendimento
Manter prontuário atualizado, obedecendo as
regras de registro
Garantir a execução dos Procedimentos
Operacionais indicados pela DAE.
Realizar reunião de equipe para planejamento
das atividades
Participar da supervisão de casos da DAE

Digital e impresso

Impresso
-

Mensal

Digital

Trimestral

Digital e impresso

Atividade contínua

Impresso

Atividade contínua

-

Semanal

Ata

Quinzenal

Ata

Realização de oficinas, rodas de conversas com
Semanal
usuários, atividades de produção inclusiva

Impresso e digital

Participação em capacitações

Impresso e digital

Mensal

METAS, INDICADORES E PRAZOS
Com objetivo monitorar a performance e induzir boas práticas técnicas e de gestão, os
serviços prestados serão avaliados através de indicadores de acompanhamento a fim de
qualificar à execução do contrato. Desta maneira, a CONCEDENTE solicitará à
CONVENENTE a apresentação de relatórios contendo dados e informações relativas aos
resultados assistenciais e qualidade dos serviços prestados, conforme Quadro 02 de
Indicadores de Acompanhamento e Avaliação.
A avaliação do cumprimento do conjunto de metas estabelecidas será realizada
trimestralmente pela CONCEDENTE que analisará periodicamente os documentos entregues
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pela CONVENENTE, já mencionados anteriormente, ou efetuando análise de outros
documentos ou até supervisão local, se julgar necessário.
A cada avaliação, a CONVENENTE deverá apresentar plano de melhoria de processo
de trabalho para correção de indicadores porventura não alcançados.
Ao final de 12 meses de acompanhamento, a Fundação Leão XIII, juntamente com a
CONVENENTE, deverá rever estes indicadores, com o objetivo de aperfeiçoar o
monitoramento proposto, de acordo com as recomendações das diretrizes e princípios do
SUAS.
Ao final de 12 meses, será condição obrigatória para renovação de contrato o alcance
mínimo de 80% dos indicadores pelo avaliados.
N

1

2

3

Indicador

Rotatividade de
profissionais
contratados

Percentual de
profissionais em
educação
permanente

Realização
regular de
encontros de
educação
continuada por
Unidade

Periodicidad
e

Meta

Mensal

Forma de Cálculo
(N): (Número de
profissionais admitidos +
profissionais demitidos)/2
(D): Número de
profissionais previstos
Fonte: Planilha Validada de
RH
(N): N° de profissionais
com presença na educação
permanente
(D): N° de profissionais
contratados

Mensal

Fonte: Planilha Validada de
RH e lista de presença
assinada
(N): Número de ações
realizadas
(D): Número de ações
previstas

Mensal

Executar o
contrato com
percentual de
rotatividade
abaixo de
10%

95% de
profissionais
presentes em
pelo menos
um encontro

Realizar 90 %
das atividades
previstas para
o semestre

Fonte: Listas de presença
datadas
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4

5

6

7

8

Percentual de
satisfação dos
profissionais
participantes nos
encontros de
educação
permanente

Percentual de
demandas de
usuários com
atendimento por
outros setores e
órgãos
Percentual de
usuários
abrigados com
PIA atualizado
nos últimos 3
meses

Percentual de
usuários com
participação de
atividades
coletivas

Percentual de
usuários
participantes de

Mensal

Trimestral

(N): Número de
profissionais que avaliam o
encontro como Bom ou
Muito Bom
(D): Número de
profissionais presentes
Fonte: Formulário Padrão
de Avaliação, validado pela
CONCEDENTE
(N): Número de
atendimentos intersetoriais
realizados
(D): Número de demandas
levantadas nos PIAs

Trimestral

Fonte: PIAs e relatórios
técnicos
(N): Número de usuários
com PIA atualizado
(D): Número de usuários
abrigados

Mensal

Fonte: PIAs e relatórios
técnicos
(N): Número de usuários
participantes de atividades
coletivas
(D): Número de usuários
abrigados

Trimestral

Fonte: Livro ata, lista de
presença ou declaração
emitida pelo gestor da
unidade.
(N): Número de
participantes de oficinas de
empreendedorismo

Atingir 80%
de satisfação
entre os
profissionais
presentes.

70% de
atendimentos
intersetoriais
realizados

100% de
usuários com
PIA
atualizado nos
últimos três
meses

70% dos
usuários
participando
das ações

Mínimo de
30% dos
usuários e
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oficinas de
empreendedoris
mo dos acolhidos
e/ou familiares

9

10

11

12

13

14

Percentual de
estudos de caso
realizado

Percentual de
visitas técnicas
e/ou
institucionais

Reinserção
familiar ou
comunitária
Percentual de
Carteira de
Vacinação em dia
Percentual de
documentação

Percentual de
benefícios

(D): Número de acolhidos e
familiares com vínculo
registrado

Mensalmente

Fonte: Livro ata, lista de
presença ou declaração
emitida pelo gestor da
unidade.
(N): Número de usuários
abrigados
(D): Número de demandas
levantadas nos PIAs

Mensalmente

Fonte: PIAs e relatórios
técnicos
(N): Número de usuários
abrigados
(D): Número de demandas
levantadas nos PIAs
Fonte: PIAs e relatórios
técnicos
(N): Número de usuários
reinseridos

Anual

Mensal

Fonte: PIAs e relatórios
técnicos
(N): Número de usuários
abrigados

Mensal

Fonte: Carteira de vacina
(N): Número de usuários
abrigados

Mensal

Fonte: Documentação civil
N): Número de usuários
abrigados
Fonte: Benefícios sociais

familiares
participando
de ações

Mínimo de
30% dos
casos
estudados.

Mínimo de
10% dos
casos
estudados.

Mínimo de
10% do total
dos nº de
usuários.
100% dos
usuários
vacinados.
100% dos
usuários com
documentação
100% dos
usuários com
benefício
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ABRANGÊNCIA
Cada Unidade terá capacidade previamente determinada e funcionamento em todos os
dias semana (24h) em função da especificidade deste serviço. O Termo de Colaboração
deverá ser firmado considerando o detalhamento abaixo:
CRS Campo Grande
Idosos de ambos os sexos até grau 2

88 usuários

Vila dos Idosos
Idosos de ambos os sexos, grau 1

60 usuários

CRS Itaipu
Adultos

50 usuários

ÂMBITO TEMÁTICO, FÍSICO E TEMPORAL DO TRABALHO QUE SERÁ
EXECUTADO:
Por meio do Termo de Colaboração fruto deste Plano de Trabalho, através das
Unidades de Acolhimento, deverão ser garantidos os seguintes pressupostos:
● Composição de uma estrutura mínima – recursos humanos e materiais - para a
execução das várias ações de responsabilidade do serviço;
● Construção do Plano de Acompanhamento Individual ou Familiar pelas equipes a fim
de possibilitar o processo de saída das ruas e favorecimento de condições de acesso à
rede de serviços e benefícios assistenciais;
● Contribuição para a prevenção e o enfrentamento de situações de vulnerabilidade e
risco social;
● Processar a inclusão dos indivíduos e famílias no sistema de proteção social e nos
serviços públicos, conforme necessidades;
● Contribuição para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia dos
usuários;
● Contribuição para romper com padrões violadores de direitos;
● Contribuição para a reparação de danos e da incidência de violação de direitos;
● Sistematização do acompanhamento de indivíduos e/ou famílias atendidas;
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● Fortalecimento do protagonismo e a autonomia dos indivíduos e das famílias
atendidas;
● Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;
● Identificação dos impasses e das potencialidades dos familiares e/ou pessoas de
referência para resgatar vínculos entre os elementos do grupo familiar;
●
Fortalecimento da rede social de apoio às famílias e indivíduos na área de
abrangência das respectivas unidades;
● Atendimento interdisciplinar aos usuários deste serviço;
● Prevenção do abandono e da institucionalização;
● Prevenção à reincidência de violações de direitos;
● Fortalecimento das articulações com outros Estados e Municípios com vistas a
reinserção familiar e/ ou comunitária.
CUSTEIO OPERACIONAL
Caberá à instituição à administração de recursos para cada unidade, conforme valor
fixado na Planilha de Custos;
Os recursos descritos na planilha de custos devem atender despesas de caráter
administrativo e operacional, tais como: aquisição de produtos de higiene pessoal, material de
limpeza, material pedagógico, material administrativo conforme planejamento de cada
unidade;

DOS RECURSOS HUMANOS, OBJETO DA COGESTÃO:
O parceiro e seus colaboradores deverão ter conhecimento multidisciplinar para a
execução das atividades constantes na Planilha de custos Os profissionais contratados
poderão ser substituídos conforme a necessidade do serviço ou a requerimento da
convenente, neste caso, após a oitiva do Diretor da unidade e mediante autorização do gestor
da pasta. Deverão constar da rotina do parceiro no Termo de Colaboração:
O número de profissionais deve estar vinculado ao nº de usuários acolhidos, a
capacidade de atendimento estabelecida para cada equipamento e deve considerar o que
determina a NOB SUAS - para as unidades de Sepetiba e Itaipu; e a Lei Nº 8049 DE
17/07/2018 - para a unidade de Campo Grande.
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1º Lote: CRS Campo Grande: 88 usuários
Profissional
Assistente de
Coordenação
Psicólogos
Assistente Social
Cuidadores
Enfermeiro
Técnico de enfermagem
Fisioterapeuta
Terapeuta Ocupacional
Médico

Qt
02

Escolaridade
3° grau

Carga Horária
40h

04
04
36
03
16
02
02
02

3° grau
3° grau
Curso Técnico
3° grau
Curso Técnico
3º grau
3º grau
3º grau

40h
30h
Regime plantão 12X36
40h
Regime plantão 12X36
30h
30h
20h

Vila Residencial Sepetiba: 60 usuários
Profissional
Assistente de
Coordenador
Psicólogos
Assistente Social
Cuidadores
Terapeuta Ocupacional
Enfermeiro
Técnico de enfermagem

Qt
01

Escolaridade
3° grau

40h

Carga Horária

04
04
16
01
02
08

3° grau
3° grau
Curso Técnico
3º grau
3° grau
Curso Técnico

40h
30h
Regime plantão 12X36
30h
40h
Regime plantão 12X36

Qt
02

Escolaridade
3° grau

Carga Horária
40h

03
03
20
04
01
01

3° grau
3° grau
Curso Técnico
Curso Técnico
3° grau
3º grau

40h
30h
Regime plantão 12X36
Regime plantão 12X36
40h
30h

2º Lote: CRS Itaipu: 50 usuários
Profissional
Assistente de
Coordenador
Psicólogos
Assistente Social
Cuidadores
Técnico de enfermagem
Enfermeiro
Terapeuta Ocupacional

Os seguintes profissionais terão atribuição específica na gestão de pessoal, aspectos
nutricionais, logística e dos insumos dos equipamentos, como abaixo se descreve:
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Profissional
Nutricionista
Técnico operacional
Líder de Cuidadores
Servente
Controlador de acesso

CRS Campo
Grande
01
02
03
16
08

Vila
Sepetiba
01
02
01
12
08

CRS

Itaipu
01
02
01
14
08

Atribuições:
●

Assistente de Coordenador

PERFIL: escolaridade mínima de nível superior, com experiência na alta complexidade, e
domínio em legislação referente à Política Nacional de Assistência Social e direitos sociais,
assim como legislações relacionadas a segmentos específicos (idosos, pessoas com
deficiência);
conhecimento dos serviços, programas, projetos e/ou benefícios
socioassistenciais; atuação em situações de abandono, negligência, situação de rua, dentre
outras. Experiência de coordenação de equipes, com habilidade de comunicação, de
estabelecer relações e negociar conflitos; manter-se atualizado quanto às tendências
contemporâneas de gestão;
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES: Auxiliar o coordenador da Unidade nas articulações,
acompanhamentos, avaliações; Assessorar o coordenador nas rotinas administrativas,
entregas de relatórios e gestão dos recursos humanos da Unidade; Participar da elaboração,
acompanhamento, implementação e avaliação dos fluxos e procedimentos; Assessorar e
acompanhar em conjunto com a equipe técnica e demais colaboradores o Projeto
Político-Pedagógico do serviço; Coordenar a oferta e o acompanhamento dos serviços,
incluindo monitoramento dos registros de informações e avaliação das ações desenvolvidas;
Contribuir para avaliação, por parte do Órgão Gestor, dos resultados obtidos; Participar das
reuniões de planejamento promovidas pelo órgão gestor da Fundação Leão XIII e representar
a Unidade em outros espaços, quando solicitado; Identificar as necessidades de ampliação do
RH da Unidade, e/ou capacitação da equipe; Participar de comissões, fóruns e comitês locais
de defesa e promoção dos direitos de famílias, seus membros e indivíduos; Participar e
assessorar o coordenador nas reuniões sistemáticas, para elaboração do planejamento, estudos
de caso, avaliações e ajustes que se fizerem necessários; Assessorar o coordenador nos
procedimentos relativos a requisições de materiais e serviços, mantendo seu controle;
Assessorar o coordenador para acompanhar, em conjunto com a equipe multidisciplinar,
pesquisas sociais para levantamento do perfil dos usuários atendidos; Verificar,
periodicamente, o estado dos bens móveis, equipamentos e máquinas, providenciando sua
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manutenção, substituição ou baixa patrimonial, de acordo com as orientações do órgão
responsável pela gestão dos bens patrimoniais; Prestar esclarecimento aos órgãos de
fiscalização, sempre que demandado; Respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por
meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações, a que tenha
acesso no exercício profissional da função de gestor; Desempenhar outras atividades
compatíveis com a função conforme determinação
●

Assistente Social

PERFIL: Superior em Serviço Social com respectivo registro ativo no Conselho da Categoria
Profissional, com experiência na alta complexidade, preferencialmente com pós graduação na
questão do idoso; Ter domínio da legislação pertinente e da regulamentação do serviço.
Atuar em uma dimensão que engloba abordagens individuais, familiares ou grupais para
atendimento às necessidades básicas e acesso aos direitos, bens e equipamentos públicos.
Nortear sua prática na perspectiva da socialização da informação, mobilização e organização
popular, que tem como fundamento o reconhecimento e fortalecimento da classe trabalhadora
como sujeito coletivo na luta pela ampliação dos direitos e responsabilização estatal. Pautar
suas ações dentro das práticas éticas e técnicas do Serviço Social.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES: Planejar e contribuir para a implementação das ações da
Unidade; Promover abordagem junto aos usuários de forma a esclarecê-los quanto à natureza
da intervenção da proteção social visando à garantia da segurança de sobrevivência, de
acolhida, convívio e vivência familiar; Assessorar e subsidiar teórico-metodologicamente o
trabalho; Prestar atendimento socioassistencial individual e/ou grupal aos usuários; Participar
de reuniões com a Fundação Leão XIII, subsidiando a elaboração de propostas de trabalho;
Elaborar e manter atualizado o plano de intervenção junto aos usuários atendidos, bem como
o acompanhamento das intervenções realizadas; Acompanhar os encaminhamentos realizados
de modo a garantir atendimento integral e de qualidade ao usuário; Elaborar relatórios
circunstanciados acerca da denúncia de violação de direitos recebida, e encaminhá-los para a
rede de proteção social e ao Sistema de Garantia de Direitos; Proceder articulação com outras
instituições objetivando viabilizar o atendimento dos usuários; Discutir e elaborar
conjuntamente com os outros técnicos, estudos de casos e relatórios socioassistenciais;
Efetuar registro de dados dos atendimentos realizados para fins de estatística; Levantar e
avaliar dados e indicadores sociais; Realizar visita domiciliar, com a finalidade de verificar o
contexto socioeconômico do usuário, bem como subsidiar o estudo sócio familiar dos casos
atendidos; Encaminhar o usuário para atendimento pedagógico e psicológico e outras
especialidades necessárias; Realizar encaminhamento a órgãos competentes, quando
necessário; Elaborar relatórios de atendimento ao término do acompanhamento ou quando
solicitado pelo Poder Judiciário, Supervisionar estagiários de Serviço Social; Realizar

52

/

palestras educativas para discussão de temas de interesse dos usuários; Respeitar o sigilo
profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas,
grupos ou organizações, a que tenha acesso no exercício profissional; Participar de reuniões
técnicas e/ou administrativas, treinamentos e encontros de capacitação profissional interno e
externo, sempre que convocado;
● Psicólogo
PERFIL: Nível superior em Psicologia com registro ativo no respectivo Conselho da
Categoria Profissional; com experiência na alta complexidade, preferencialmente com pós
graduação na questão do idoso; Ter domínio da legislação pertinente e da regulamentação do
serviço. Conhecimentos teóricos, habilidades e domínio metodológico necessários ao
desenvolvimento de trabalho social com famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e
social, por violação de direitos (atendimento individual, familiar e em grupo); Pautar suas
ações dentro das práticas éticas, em defesa dos direitos humanos e técnicas da Psicologia.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES: Prestar escuta qualificada, individual ou grupal, visando à
identificação das necessidades dos indivíduos e famílias, promovendo o encaminhamento
adequado a cada caso específico; Trabalhar com as famílias as relações interpessoais,
objetivando identificar a existência de conflitos individuais e grupais com vista ao
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários dos usuários; Discutir e elaborar
conjuntamente com o usuário o plano de intervenção e mantê-lo atualizado; Realizar
atendimento psicossocial, individual e familiar; Realizar visitas domiciliares, conforme cada
caso específico; Discutir e elaborar conjuntamente com outros técnicos, estudos de casos e
relatórios socioassistenciais e encaminhamentos para a Rede de Proteção, Manter registro
atualizado dos atendimentos e acompanhamentos realizados; Proceder registros de dados dos
atendimentos realizados para fins de estatística da unidade; Planejar, coordenar, executar e
avaliar as atividades da área de Psicologia; Orientar e encaminhar os usuários para
atendimento curativo e/ou preventivo; Elaborar relatórios e parecer psicológico quando
solicitado pelo Poder Judiciário; Realizar atendimento individual e/ou em grupo, Participar de
conferências, seminários e outros eventos da área; Realizar atividades educativas para
discussão de temas de interesse dos usuários e outros para a formação humana dos mesmos;
Supervisionar estagiários de Psicologia; Participar de reuniões técnicas e/ou administrativas,
treinamentos e encontros de capacitação profissional internos e externos, sempre que
convocado; Respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a
intimidade das pessoas, grupos ou organizações, a que tenha acesso no exercício profissional;
Desempenhar outras atividades compatíveis com a função e determinadas pela Fundação
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Leão XIII; Assessorar e subsidiar teórico-metodologicamente o trabalho realizado pelos
agentes sociais.
● Médico
PERFIL: Escolaridade mínima de nível superior e registro no respectivo Conselho da
Categoria Profissional ativo; Conhecimento em gerontologia; Conhecimento da legislação
referente à política de Assistência Social, direitos socioassistenciais e legislações
relacionadas a segmentos específicos (idosos, pessoas com deficiência, mulheres etc.);
Conhecimento da rede socioassistencial, das políticas públicas e órgãos de defesa de direitos;
Conhecimentos e desejável experiência de trabalho em equipe interdisciplinar, trabalho em
rede e atendimento a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação
de direitos; Conhecimentos e habilidade para escuta qualificada das famílias/indivíduos.
Pautar suas ações dentro das práticas éticas e técnicas da medicina.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES: Participar de discussões de equipe multidisciplinar; Manter
articulação com os serviços de saúde de referência; Auxiliar no controle da agenda das
consultas médicas; Orientar a equipe sobre as especificidades dos cuidados de saúde dos
usuários; Realizar estudo de caso da situação de saúde dos usuários com os profissionais dos
serviços da rede; Realizar grupos com os usuários e equipes com abordagem de ações
preventivas de saúde; Trabalhar em conjunto com a equipe de nutricionistas para adequação
de alimentos; organizar o cuidado de saúde dos usuários; Conhecer e identificar o nível de
dependência dos usuários, a fim de auxiliar o desempenho de suas atividades diárias na
medida de suas necessidades; Aplicar a sistematização da assistência à saúde e contribuir
com a elaboração de protocolos de atendimentos; contribuir com a elaboração de ações e
definir estratégias para promoção da saúde, participar de trabalhos de equipes
multidisciplinares e orientar a equipe para controle de infecção; Participar de conferências,
seminários e outros eventos da área; Participar de reuniões técnicas e/ou administrativas,
treinamentos e encontros de capacitação profissional internos e externos, sempre que
convocado; Respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a
intimidade das pessoas, grupos ou organizações, a que tenha acesso no exercício profissional;
Desempenhar outras atividades compatíveis com a função e determinadas pela Fundação
Leão XIII; Encaminhamento, discussão e planejamento conjunto com outros atores da rede
de serviços e do SGD (Sistema de Garantia de direitos) das intervenções necessárias ao
acompanhamento dos usuários do serviço de acolhimento institucional, e suas famílias.
● Enfermeiro
PERFIL: Nível superior em enfermagem com registro ativo no respectivo Conselho da
Categoria Profissional; Ter experiência em Unidade de Acolhimento; Conhecimentos e
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desejável experiência de trabalho em equipe interdisciplinar e coordenação de equipe;
trabalho em rede e atendimento a famílias e indivíduos. Pautar suas ações dentro das práticas
éticas e técnicas da enfermagem.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES: Garantir que o direito à vida com dignidade em espaços
alternativos de saúde sejam assegurados; participar no planejamento, execução e avaliação de
programação de saúde e ações em saúde; participar na elaboração, execução e avaliação de
planos assistenciais de saúde; Contribuir na prevenção e controle sistemático de infecções, de
doenças transmissíveis em geral e em programas de vigilância epidemiológica; participar na
elaboração, execução e avaliação da programação de saúde; participar dos programas e
atividades de educação sanitária, visando à melhoria de saúde dos acolhidos; Planejar e
realizar capacitações e treinamento para o aprimoramento de pessoal (técnicos e cuidadores);
participar dos programas de higiene e segurança do trabalho e na prevenção de acidentes e de
doenças profissionais do trabalho; articular rede básica de atendimento; acompanhar
processos de prescrições clínicas; participar de reuniões de equipes; produzir relatórios
quando solicitado; manter documentos, prontuários e demais controles atualizados.
● Nutricionista
PERFIL: Nível superior em nutrição com registro ativo no respectivo Conselho da Categoria
Profissional; Ter experiência em alta complexidade; Conhecimentos e desejável experiência
de trabalho em equipe interdisciplinar, trabalho em rede e atendimento a famílias e
indivíduos. Pautar suas ações dentro das práticas éticas e técnicas da nutrição e segurança
alimentar.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES: Dirigir, coordenar ações da Nutrição; Planejar, organizar,
dirigir, possuir e avaliar serviços de alimentação e nutrição; Planejar, coordenar, possuir e
avaliar estudos dietéticos; Prestar assistência e educação nutricional a coletividades ou
indivíduos, sadios ou enfermos; Planejar juntamente com a empresa o cardápio e orientar a
alimentação dos usuários; Orientar sobre a recepção, estocagem e preparo dos gêneros
alimentícios; Planejar, organizar e fiscalizar serviços de nutrição em estabelecimentos
diversos, promovendo a orientação técnica da alimentação; Propor a adoção de normas,
padrões e métodos de educação e assistência alimentar; Elaborar e fiscalizar cardápios
normais e dietoterápicos; Pesquisar informações técnicas específicas e preparar para
divulgação informes sobre noções de higiene e alimentação, orientação para aquisição de
alimentos e controle sanitário dos gêneros adquiridos pela comunidade; Planejar e
promover a execução dos programas de Educação Alimentar; Proceder à visita em
instituições diversas, de forma a promover a orientação técnica e adequada da
alimentação; Emitir parecer sobre assunto de sua especialidade; Executar quaisquer outros
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encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que
regulamentou o exercício da profissão.
● Fisioterapeuta
PERFIL: Nível superior em fisioterapia com registro ativo no respectivo Conselho da
Categoria Profissional; Ter experiência em gerontologia; Conhecimentos e desejável
experiência de trabalho em equipe interdisciplinar, trabalho em rede e atendimento a famílias
e indivíduos. Pautar suas ações dentro das práticas éticas e técnicas da fisioterapia.
PRINCIPAIS
ATRIBUIÇÕES:
Realizar
consulta
e
diagnóstico
fisioterapêutico/cinesiológico-funcional, com ênfase na capacidade funcional, referente à
autonomia e independência das pessoas em processo de envelhecimento, por meio da
consulta fisioterapêutica, solicitando e realizando interconsulta e encaminhamentos, quando
necessário; Solicitar, aplicar e interpretar escalas, questionários e testes funcionais
unidimensionais e multidimensionais para a população idosa, no campo interdisciplinar,
fazendo uso de regras de ligação para a codificação e qualificação com a CIF dos respectivos
resultados; Solicitar, realizar e interpretar exames complementares necessários ao
estabelecimento do diagnóstico e prognóstico fisioterapêuticos e prescrição de conduta
fisioterapêutica; Determinar o diagnóstico e o prognóstico fisioterapêutico; Planejar e
executar medidas de prevenção e redução de risco, medidas de promoção de saúde,
manutenção da capacidade funcional, prevenção de doenças/agravos próprios do processo de
envelhecimento, para recuperação das funções e limitação das deficiências, buscando o
estado de máxima funcionalidade; Prescrever e executar recursos terapêuticos manuais
adequados à pessoa idosa; Prescrever, montar, testar, operar, avaliar e executar recursos
terapêuticos tecnológicos, assistivos, de realidade virtual e práticas integrativas e
complementares direcionados à população idosa, no âmbito da atuação da fisioterapia; VIII –
Prescrever, analisar e aplicar procedimentos, métodos, técnicas e recursos fisioterapêuticos
para manter e restaurar as funções dos sistemas de controle do corpo, sejam eles,
musculoesquelético, cardiovascular, respiratório, tegumentar, nervoso, entre outros, para a
execução do movimento humano das pessoas em processo de envelhecimento, objetivando
autonomia e independência; Preparar e realizar programas de cinesioterapia, mecanoterapia,
reeducação funcional em grupo para promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos
prevalentes na população idosa, como quedas e sarcopenia; Realizar posicionamento no leito,
transferências, sedestação, ortostatismo, deambulação, orientar e capacitar a pessoa idosa e
seus cuidadores visando otimização, manutenção e recuperação da capacidade funcional;
Determinar as condições de inter consultas e de alta fisioterapêutica, incluindo plano de
cuidados domiciliares;
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Registrar em prontuário: consulta, diagnóstico fisioterapêutico/cinesiológico-funcional,
prognóstico fisioterapêutico, tratamento, evolução, interconsulta, intercorrências,
planejamento de alta fisioterapêutica e plano de cuidados domiciliares; Utilizar recursos de
ação isolada ou concomitante, de agente cinésio mecano terapêutico, fisioterapêutico, termo
terapêutico, fototerapêutico, eletroterapêutico, sonido terapêutico, aero terapêutico, entre
outros, adequados às pessoas idosas; Emitir laudos, pareceres, relatórios e atestados
fisioterapêuticos; Realizar atividades educativas no âmbito do envelhecimento e em todos os
níveis de atenção à saúde do idoso; Prescrever, elaborar, realizar, implantar, gerenciar e
adaptar ambientes, insumos, mobiliários, equipamentos e demais aspectos no ambiente do
idoso com o intuito de proporcionar segurança ambiental, laborativa, documental, biológica,
familiar e social, a partir da tecnologia assistiva ou outros recursos; Prescrever, gerenciar e
treinar o uso de órteses e próteses necessárias à otimização da capacidade funcional e
integração da pessoa idosa; Participar de planos interdisciplinares e transdisciplinares de
convívio e integração inter geracional, por meio de recursos fisioterapêuticos; Estabelecer
ações de cuidados ao fim da vida e paliativos aos idosos; Estabelecer plano de cuidados
integral e integrado aos idosos, com ou sem comprometimento da capacidade funcional;
Dirigir, gerenciar, coordenar e supervisionar equipe ou serviço de referência ao atendimento
da pessoa idosa; Realizar consultoria gerontológica, elaborando um plano de gestão de
cuidados e rotinas para a família e idoso; Atuar em contextos multiprofissionais e
interdisciplinares, na perspectiva da gestão de diferentes questões que surgem individual e
coletivamente no processo de envelhecimento. (Resolução COFFITO 476 de 20/12/216)
● Terapeuta ocupacional
PERFIL: Nível superior e registro ativo no respectivo Conselho da Categoria Profissional
ativo; Ter experiência em alta complexidade; Conhecimento da legislação referente à política
de Assistência Social, direitos socioassistenciais e legislações relacionadas a segmentos
específicos (idosos, pessoas com deficiência); Conhecimento da rede socioassistencial, das
políticas públicas e órgãos de defesa de direitos; Conhecimentos e desejável experiência de
trabalho em equipe interdisciplinar, trabalho em rede e atendimento a famílias e indivíduos
em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos; Conhecimentos e habilidade
para escuta qualificada das famílias/indivíduos. Pautar suas ações dentro das práticas éticas e
técnicas da Terapia Ocupacional.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES: Mediação dos processos grupais de serviços socioeducativos;
Organização e facilitação de situações de aprendizagem e convívio social; Realizar atividades
educativas para discussão de temas de interesse dos usuários e outros para a formação
humana dos mesmos; Prestar escuta qualificada, individual ou grupal, visando à identificação
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das necessidades dos indivíduos e famílias, promovendo o encaminhamento adequado a cada
caso específico; Realizar visitas domiciliares, conforme cada caso específico; Discutir e
elaborar conjuntamente com outros técnicos, estudos de casos e relatórios socioassistenciais;
Proceder registros de dados dos atendimentos realizados para fins de estatística da unidade;
Subsidiar a equipe técnica com dados sobre o processo de atendimento do usuário a fim de
avaliar, traçar estratégias para encaminhamento do trabalho multidisciplinar com o mesmo e
sua família; Participar de conferências, seminários e outros eventos da área; Participar de
reuniões técnicas e/ou administrativas, treinamentos e encontros de capacitação profissional
internos e externos, sempre que convocado; Respeitar o sigilo profissional a fim de proteger,
por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações, a que tenha
acesso no exercício profissional; Assessorar e subsidiar teórico-metodologicamente o
trabalho realizado pelos agentes sociais; Desempenhar outras atividades compatíveis com a
função e determinadas pela Fundação Leão XIII.
● Líder dos cuidadores
PERFIL: Ensino Médio com preferência em técnico de enfermagem, com capacitação em
cuidador de idosos, e em primeiro socorros. Ter noções da legislação e da regulamentação
dos dos serviços socioassistenciais tipificados, especialmente os da Proteção Social Especial;
sensibilidade para questões sociais, boa capacidade relacional e de comunicação.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES: Supervisionar as atividades desempenhadas pelos Cuidadores;
Contribuir na garantia do acolhimento institucional conforme as normativas vigentes;
respeitar o sigilo profissional, a fim de proteger, por meio da confidencialidade, os dados que
tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional; Manter atualizado diariamente às
práticas de cuidado medicamentosa e rotinas; Manter livro de ocorrências atualizado
diariamente; Participar de cursos de capacitação profissional e repassar a sua equipe todas as
informações; participar de reuniões técnicas e/ou administrativas, treinamentos, sempre que
convocado; dar suporte ao coordenador na supervisão do processo de trabalho dos
Cuidadores; dar suporte ao Administrativo em sua rotina.
● Técnico Operacional
PERFIL:
Ensino
Médio,
ter
conhecimento
da
rotina
administrativa,
experiência no atendimento aos serviços da assistência social, ter domínio das ferramentas
necessárias ao setor (Excel, Word, Power Point).
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES: Alimentar e monitorar as agendas de saúde e demais rotina
dos usuários, efetuar e auxiliar no preenchimento de processos, guias, requisições e outros
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impressos; Otimizar as comunicações internas e externas, mediante a utilização dos meios
postos à sua disposição, tais como telefone, correio eletrônico, entre outros; Confeccionar,
autuar ofícios, processos e requisições sempre que necessário; Instruir requerimentos e
processos, realizando estudos e levantamentos de dados, observando prazos, normas e
procedimentos legais; Organizar, classificar, registrar, selecionar, catalogar, arquivar e
desarquivar processos, documentos, relatórios, periódicos e outras publicações; Operar
computadores, utilizando adequadamente os programas e sistemas informacionais postos à
sua disposição, contribuindo para os processos de automação, alimentação de dados e
agilização das rotinas de trabalho relativos a sua área de atuação; Operar máquinas
copiadoras, impressoras e outros equipamentos de acordo com as necessidades do trabalho;
Colaborar em levantamentos, estudos e pesquisas para a formulação de planos, programas,
projetos e ações públicas; Propor a direção providências imediatas para a execução plena de
suas atividades, inclusive indicando a necessidade de aquisição, substituição, reposição,
manutenção e reparo de materiais e equipamentos; Manter conduta profissional compatível
com os princípios reguladores da Administração Pública, especialmente os princípios da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da razoabilidade e da
eficiência, preservando o sigilo das informações; Realizar outras atribuições pertinentes ao
cargo e conforme orientação da chefia imediata.
●

Cuidador de idosos

PERFIL: Ensino médio completo com curso de cuidador de idosos e primeiros socorros;
Noções de direitos humanos; Possuir experiência no trabalho social com Idosos.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES: Prover cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção;
Organizar o ambiente e a rotina; Auxiliar a população em acolhimento institucional para lidar
com sua história de vida, fortalecimento da autoestima e construção da identidade; Organizar
registros individuais sobre o desenvolvimento de cada momento de vida do usuário em
acolhimento institucional, de modo a preservar sua história de vida; Manter livro de
ocorrências atualizado diariamente; Acompanhar os usuários, quando necessário, aos serviços
de saúde, serviços bancários, compras e outros serviços requeridos no cotidiano; Apoiar na
preparação do usuário em acolhimento institucional para o desligamento, sendo para tanto
orientado e supervisionado por um profissional de nível superior; Realizar, em conjunto com
a equipe técnica, projeto de intervenção e plano de trabalho para subsidiar as ações do
serviço; Auxiliar na higiene pessoal, realizando a troca de fraldas, dando banho e escovando
os dentes; Fazer companhia ao acolhido, proporcionando atividades que o entretenham e
tragam bem-estar; ministrar as medicações necessárias de acordo com a dosagem e com os
horários definidos pela prescrição médica; ajudar o idoso com suas atividades, ajudando no
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momento da alimentação; zelar para que o ambiente para que se mantenha limpo e
organizado, prevenindo acidentes e proporcionando qualidade de vida; garantir o bem-estar
do idoso de um modo geral, sendo vigilante para que ele se mantenha confortável, bem
alimentado, devidamente medicado, e estimulando para que, ao mesmo tempo, mantenha sua
autonomia.
● Servente
PERFIL: Ensino fundamental, preferencialmente com curso de higienização de ambientes;
Ter noções sobre direitos humanos e sociais, sensibilidade para questões sociais e boa
capacidade relacional e de comunicação.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES: Proceder à limpeza, conservação e arrumação da unidade;
Manter em ordem, limpeza e condição de uso os equipamentos e ferramentas utilizados na
realização do trabalho; Realizar serviços de lavanderia; Realizar trabalhos de natureza manual
e/ou braçal demandados no serviço; Ser responsável por materiais, máquinas, equipamentos,
instrumentos e ferramentas sob sua responsabilidade; Exercer outras atividades semelhantes e
compatíveis do mesmo grau de dificuldade/ responsabilidade; apoiar às funções do educador
social; Participar de reuniões com a direção do serviço e equipe técnica e administrativa para
planejamento e avaliação dos serviços; Tratar o público com zelo e urbanidade; Manter
conduta profissional compatível com os princípios reguladores da Administração Pública,
especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade,
da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo das informações e realizar outras
atribuições pertinentes ao cargo e de acordo com a chefia imediata.
● Controlador de Acesso
PERFIL: Ensino fundamental completo, ter noções da legislação pertinente e da
regulamentação dos serviços socioassistenciais tipificados; Ter noções sobre direitos
humanos e sociais, sensibilidade para questões sociais e boa capacidade relacional e de
comunicação.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES: Zelar pela segurança da Unidade dos equipamentos e
profissionais que lá se encontrarem; Não permitir a entrada de pessoas não autorizadas e
comunicar a chefia qualquer fato que coloque em risco a segurança do equipamento; Realizar
outras atribuições pertinentes ao cargo e conforme orientação da chefia imediata; Manter
livro de ocorrências atualizado diariamente; Manter conduta profissional compatível com os
princípios reguladores da Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade,
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da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência,
preservando o sigilo das informações.
DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
As proponentes deverão apresentar no mínimo 03 (três) atestado(s) fornecido(s) por
pessoa jurídica, de direito público ou privado, comprovando a aptidão para o desempenho de
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto do
presente Termo de Referência.
O Proponente deverá apresentar os seguintes requisitos: 03 (três)Atestado de
Capacidade Técnica, Currículo do responsável técnico e devida comprovação, certidões
negativas, registros em órgãos de categorias profissionais, se houver, contrato social e demais
documentos pertinentes à sua habilitação e estabelecidos no Edital de Chamamento Público,
na forma da Lei 13.019/2014.
Dada a complexidade do objeto, sugerimos que os proponentes realizem visita técnica
às unidades, a fim de obter todas as informações necessárias à correta compreensão da
proposta. A opção a vistoria constitui ônus do participante, com vistas a elaboração precisa
e técnica de sua proposta, mas sem carácter eliminatório do certamente, para fins de exame de
habilitação. Se, facultativamente, a proponente não vistoriar os locais onde serão prestados os
serviços objetos do aludido chamamento, não poderá alegar o desconhecimento das
condições e grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximir das obrigações
assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preços em decorrência da
execução do objeto deste chamamento público, devendo preencher o anexo de declaração de
renúncia de visita técnica, caso não opte pela realização da mesma.
A visita técnica deve ser agendada previamente junto a servidora JOSELI RESSE
(2332-6424); EMAIL joseli.resse@leao.rj.gov.br O proponente receberá o “Atestado de
visita técnica” devidamente assinado pela servidora.
Para realização da vistoria o proponente ou seu representante, deverá estar
devidamente identificado.
O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital,
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura da sessão pública.
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DO PRAZO
O prazo para vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir do extrato
publicado em D.O.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas com a execução do presente termo de referência correrão à conta das
dotações orçamentárias, para o corrente exercício de 2019, assim classificadas:
PROGRAMA DE TRABALHO: 08411.244.0118.2220
CÓDIGO DE DESPESA: 339039
FONTE DE RECURSO: 100

DA EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO
DO CONTRATO:
O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos
termos do Termo de Referência, do cronograma de execução e da legislação vigente,
respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.
A execução do contrato será acompanhada e monitorada por comissão de
monitoramento de avaliação do cumprimento do objeto da parceria, podendo o concedente se
valer, se for necessário, de pesquisa de satisfação com os beneficiários do contrato e utilizará
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.
Para implementação desse quesito a concedente constituída de 03 (três) membros
designados pelo presidente da Fundação Leão XIII, conforme ato de nomeação.
O acompanhamento e monitoramento será realizado sistematicamente pela comissão
de monitoramento e gestor técnico do projeto, devidamente nomeados para este fim,
mediante diretrizes técnicas apontadas nos itens 6 e 7 deste termo.
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DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE:
A Fundação Leão XIII possui as seguintes obrigações:
(I)

Através da Diretoria de Assistência Especializada, fiscalizar, monitorar e avaliar a
execução do Plano de Trabalho objeto do presente TERMO;
(II)
Repassar à ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL os recursos necessários à
execução deste TERMO;
(III)
Receber, analisar e emitir parecer técnico conclusivo sobre a apresentação de
contas das verbas recebidas pela ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL;
(IV) Elaborar Relatório de Visita Técnica in loco e Relatório Técnico e de
Monitoramento e avaliação;
(V)
Desenvolver em conjunto com a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, a
proposta de atendimento objeto do presente TERMO;
(VI) Ratificar a seleção de pessoal (recursos humanos) necessário à execução do Plano
de Trabalho;
(VII) Exercer a supervisão e gestão do programa, de modo a garantir a adequação das
diretrizes, normas, princípios e políticas emanadas da FUNDAÇÃO LEÃO XIII,
em nível de Assistência Social e Direitos Humanos, de forma a garantir o
cumprimento do objeto do presente TERMO
DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENENTE:
A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL possui as seguintes obrigações:
(I)
(II)
(III)
(IV)
(V)
(VI)

Desenvolver, em conjunto com a FUNDAÇÃO LEÃO XIII, o objeto da parceria
conforme o Plano de Trabalho e a Planilha de Custos;
Arcar com todos os demais custos que superem a estimativa prevista na Planilha
de Custos ;
Prestar, sempre que solicitadas, quaisquer outras informações sobre a execução
financeira desta parceria;
Permitir a supervisão técnica, fiscalização, monitoramento e avaliação da
FUNDAÇÃO LEÃO XIII sobre o objeto da presente parceria;
Não exigir de terceiros, seja a que título for, quaisquer valores em contraprestação
do atendimento prestado;
Manter atualizadas as informações cadastrais junto a FUNDAÇÃO LEÃO XIII
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(VII)

(VIII)
(IX)

(X)

(XI)

(XII)

(XIII)

(XIV)

(XV)

comunicando-lhe imediatamente quaisquer alterações em seus atos constitutivos;
Selecionar e contratar pessoal necessário para a execução das atividades previstas
neste CONTRATO DE GESTÃO, observados os princípios da impessoalidade,
moralidade, transparência e eficiência, sendo assegurada à CONVENENTE
autonomia gerencial para promover o recrutamento de empregados por métodos
usualmente utilizados pelo setor privado, nos termos de seu manual próprio de
seleção de recursos humanos, nos termos dos documentos referidos, anotando e
dando baixa nas respectiva carteiras profissionais, quando for o caso, observando
a legislação vigente e, em particular, a consolidação das Leis Trabalhistas – CLT;
Recolher, na condição de empregador, todos os encargos sociais, previdenciários e
fiscais, oriundos das referidas contratações;
Dar livre acesso a todas as informações e documentos relativos à aplicação dos
recursos públicos e ao desenvolvimento das atividades objeto do CONTRATO DE
GESTÃO que forem solicitados pelo CONCEDENTE, pela Comissão de
Avaliação de que trata o art. 8º da Lei nº 9.637, de 1998, e/ou pelos órgãos de
controle, incluindo planilha de cargos e salários detalhada e atualizada;
Responsabilizar-se pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos de
fomento público recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio,
de investimento e de pessoal, inclusive pelo pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto
no presente TERMO, não se caracterizando responsabilidade solidária ou
subsidiária da FUNDAÇÃO LEÃO XIII pelos respectivos pagamentos, qualquer
oneração do objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua
execução;
Manter o valor da parceria mensal referente a verba rescisórias, quando for o caso,
bem como os saldos das parcelas não utilizadas, em aplicação financeiras, na
forma da regulamentação específica da Secretaria Estadual da Fazenda;
Permitir o livre acesso dos agentes da administração pública aos processos, aos
documentos, às informações relacionadas ao presente TERMO, bem como aos
locais de execução do respectivo objeto;
Arcar com os acréscimos decorrentes de atraso de pagamentos a que a
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL tenha dado causa, tais como juros ou
qualquer tipo de correção/atualização, dentre outros;
Prestar contas à aplicação dos recursos repassados, mantendo em boa ordem e
guarda todos os documentos originais que comprovem as despesas realizadas no
decorrer da parceria durante o prazo de 10(dez) anos;
Apresentar relatório de Execução do Objeto e de Execução Financeira;
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(XVI) Divulgar a presente parceria na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e
dos estabelecimentos em que exerça suas ações a presente parceria.
(XVII) Manter constante avaliação dos profissionais envolvidos na execução do objeto do
presente TERMO;
(XVIII)
Garantir a infraestrutura necessária para o atendimento, alcance e êxito do
objeto do presente TERMO;
(XIX) Realizar pesquisa de preço, em observância aos princípios da impessoalidade da
Economicidade, sempre que for necessário;
(XX)

Responsabilizar-se pela reparação ou indenização de dano, material e/ou moral,
decorrente de ação ou omissão, dolosa ou culposa (negligência, imperícia ou
imprudência) de seus agentes, causado ao Estado, aos usuários (ou consumidores)
dos serviços ou a terceiros, sem prejuízo das demais cominações legais e
contratuais. Essa responsabilidade estende-se aos casos de dano causado por
falhas relativas à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), sendo a
CONVENENTE responsável exclusiva e diretamente por qualquer tipo de dano
causado por seus agentes ao CONTRATANTE ou a terceiros na execução do
contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de
fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração. A
CONVENENTE também será a exclusiva responsável por eventuais danos
oriundos de relações com terceiros, como por exemplo, fornecedores e prestadores
de serviços;
(XXI) Os contratos entre a CONVENENTE e terceiros reger-se-ão pelas normas de
direito privado, não se estabelecendo relação de qualquer natureza entre os
terceiros e o Poder Público;
(XXII) A CONVENENTE é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato, não podendo ser
imputada qualquer responsabilidade à Fundação
(XXIII)
Todos os empregados e terceiros contratados pela CONVENENTE
deverão portar identificação (crachás) e estar devidamente uniformizados quando
estiverem no exercício de funções
(XXIV)
A CONVENENTE deverá dispor de mecanismos para pronta substituição
de seus profissionais em caso de faltas, de forma a não interromper ou prejudicar
os serviços prestados à população;
(XXV) Todos os profissionais deverão passar por cursos de reciclagem com comprovação
de frequência e/ ou certificado.
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(XXVI)
Enquanto não forem empregados na sua finalidade, os recursos públicos
repassados à CONVENENTE devem obrigatoriamente ser aplicados em
caderneta de poupança ou em operação de mercado aberto lastreada em título da
dívida pública, devendo os resultados dessas aplicações reverter exclusivamente
aos objetivos deste CONTRATO DE GESTÃO.
(XXVII)
Alcançar os resultados e metas estabelecidas no Programa de Trabalho,
nos prazos previstos, contribuindo para o alcance dos objetivos estratégicos;
(XXVIII)
Aplicar os recursos de fomento público exclusivamente na consecução das
metas e objetivos estratégicos previstos, sendo vedada, em qualquer hipótese, a
incorporação de tais recursos ao patrimônio privado da CONVENENTE ou a
execução de despesa em favor do CONCEDENTE e em desacordo com o objeto
do presente instrumento;
(XXIX)
Manter, durante toda a execução deste CONTRATO DE GESTÃO, as
exigências de qualificação como Organização Social contidas na Lei nº 9.637, de
1998;
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
As condições de participação serão as previstas na Legislação vigente aplicável ao
caso, qual seja, na Lei 13.019/2014;
A instituição participante do processo para celebrar o termo de parceria deverá
apresentar plano de acompanhamento e intervenção de acordo com anexo v para cada lote
que irá participar descrevendo como alcançará os indicadores descritos. no subitem 10.6 do
item 10 do edital
DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E PRAZOS DE PAGAMENTO
Considerando a implantação para o lote 1, a execução da Co-Gestão está estimada
para um prazo de 12 (doze) meses, em R$ 6.495.801,71
(Seis milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, oitocentos e um reais e setenta e um centavos)

Considerando a implantação para o lote II, a execução da Co-Gestão está estimada
para um prazo de 12 (doze) meses, em R$ 2.354.721,78 (Dois milhões, trezentos e cinquenta e
quatro mil, setecentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos) As 3 primeiras parcelas serão
antecipadas até 10 dias da publicação do contrato de acordo com o cronograma de
desembolso, devendo ser prestadas contas para recebimento da quarta parcela a partir da qual,
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o pagamento será mensal, mediante apresentação da prestação de contas do mês anterior
conforme regras do CONVERJ
A prestação de Contas deverá ser mensal e próximo repasse só será efetuado após o
cumprimento de 65 % das 3 primeiras parcelas
‘
A partir da quarta parcela os repasses estão condicionados à apresentação da prestação
de contas pela organização da sociedade civil. Não serão repassados recursos caso não seja
aprovada a prestação de contas do penúltimo repasse efetuado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nas propostas financeiras, a licitante poderá oferecer preços menores ao estabelecido
como referencial pela Fundação Leão XIII.
A apresentação da proposta no processo para celebração do termo de parceria indica,
e fica assim entendido, que a Proponente, dá plena concordância com todas as condições
estabelecidas neste Termo de Referência.
A prestação de serviços detalhados neste termo de referência não gera vínculo empregatício,
entre empregados da CONVENENTE e a FUNDAÇÃO LEÃO XIII.
Os serviços constantes neste Termo de Referência não poderão ser sublocados, em
todo ou em partes, devendo ser executados diretamente pela Convenente, sobre quem
recairão exclusivamente todas as responsabilidades pela execução

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2019.

Vivian Fraga
Diretoria de Assistência Especializada
ID 50.98381-4
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS ESTADUAL
FUNDAÇÃO LEÃO XIII
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº ______/______

_________________________________________________ inscrita no CNPJ nº
____________________ por intermédio do seu representante legal o (a) Sr. (a)
________________________________________ portador (a) da Carteira de Identidade nº
_________________________ e do CPF _____________________________DECLARA,
sob penalidades cabíveis, que não possui no quadro funcional, profissional que tenha
ocupado cargo integrante dos 1º e 2 º Escalões da Administração Pública Estadual, nos
últimos 12 doze meses.

Rio de Janeiro, __________ de _____________________ de _______

_____________________________________________________
(Assinatura, nome e cargo do representante legal da organização da sociedade
civil)
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ANEXO IV - Planilha de Custos
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ANEXO V - Plano Acompanhamento e Intervenção
PLANO ACOMPANHAMENTO E INTERVENÇÃO
1 – Contextualização
1.1. Caracterização a população atendida
1.2. Critérios para ordenação do cuidado e acompanhamento dos PIAs
2 – Organização
2.1. Objetivos específicos propostos para assegurar alcance das metas descritas no projeto
2.2. Descrição da operacionalização das ações nas etapas de planejamento e execução
2.3. Problemas-chaves, proposta de intervenção e resultados esperados com a metodologia proposta
2.4. Cronograma de atividades, contemplando as etapas para acompanhamento dos serviços
2.5. Descreva à equipe técnica adicional que será responsável pela coordenação na Organização da
Sociedade Civil
3 – Aspectos de adesão da comunidade
3.1. Descrever mecanismos de articulação no território e divulgação.
3.2. Listar parceiros potenciais.
3.3. Listar possibilidades para interação com outras políticas públicas.
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO REFERENTE A ILÍCITOS TRABALHISTAS

FUNDAÇÃO LEÃO XIII
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº _____/______
__________________________________________________________, organização da
sociedade civil inscrita no CNPJ nº _______________________________, por intermédio
do seu representante legal o (a) Sr(a) _____________________________, portador (a) da
Carteira
de
Identidade
nº
_______________________
e
do
CPF
nº
_____________________, DECLARA que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menores de dezesseis anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
Ressalva:
( ) Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Rio de Janeiro, ___ de _________ de ______.

_______________________________________________________
(Assinatura, nome e cargo do representante legal da instituição)

Obs.:
1) Em caso afirmativo, assinar a ressalva acima.
2) Esta declaração deverá se apresentada em papel timbrado da instituição.
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO

FUNDAÇÃO LEÃO XIII
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº ______/______

______________________________________________________, inscrita no CNPJ nº
_________________________ por intermédio do seu representante legal o (a) Sr (a)
_______________________________________ portador (a) da Carteira de Identidade nº
________________________ e do CPF nº _______________________, DECLARA para
fins de participação no chamamento público supracitado, que não incide em nenhuma das
hipóteses de impedimentos previstas no item (6) do Edital.

Rio de Janeiro, ________ de ____________ de _____.
___________________________________________________________________
(Assinatura, nome e cargo do representante legal da organização da sociedade civil)
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ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE COTA MÍNIMA

FUNDAÇÃO LEÃO XIII
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº ______/______

_________________________________________________ inscrita no CNPJ nº
____________________ por intermédio do seu representante legal o (a) Sr. (a)
________________________________________ portador (a) da Carteira de Identidade nº
_________________________ e do CPF _____________________________DECLARA,
para fins de participação no chamamento público supracitado que observa as cotas
mínimas para pessoa de cor negra e mulheres.

Rio de Janeiro, __________ de _____________________ de _______

_____________________________________________________
(Assinatura, nome e cargo do representante legal da organização da sociedade
civil)
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ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

FUNDAÇÃO LEÃO XIII
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº ______/______

______________________________________________________, inscrita no CNPJ nº
_________________________ por intermédio do seu representante legal o (a) Sr (a)
_______________________________________ portador (a) da Carteira de Identidade nº
________________________ e do CPF nº _________________________________,
DECLARA que:
(
) realizou a visita técnica no dia ___________, horário______Unidade
_________________ de, em todas as áreas internas, externas e anexo, e que tomou
conhecimento das condições estruturais.
(
) renúncia à visita técnica e assume integralmente por sua única e exclusiva
responsabilidade os riscos em formar sua proposta sem conhecer o local onde serão
realizados os serviços (objeto desse chamamento público) – não podendo alegar o
desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como justificativa para se
eximir das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de
preços em decorrência da execução do objeto.
_________________________________________
Assinatura do PROPONENTE

_________________________________________
Assinatura do Diretor da Unidade ou responsável pela visita
(aplicável apenas nos casos com realização de visita)
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ANEXO X
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E
ADMINISTRATIVA

Para a execução deste instrumento jurídico, a partes declaram conhecer a lei Federal nº
12.846/2013, se comprometem a atuar de forma ética, íntegra, legal e transparente, e estão
cientes de que não poderão oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja,
ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens
financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de
corrupção, seja de forma direta, indireta ou por meio de subcontratados ou terceiros, quanto
ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A responsabilização da pessoa jurídica subsiste nas hipóteses
de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária, ressalvados
os atos lesivos ocorridos antes da data da fusão ou incorporação, quando a
responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de pagamento de multa e
reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido.
PÁRAGRAFO SEGUNDO: As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no
âmbito do respectivo contrato, as consorciadas serão solidariamente responsáveis pela
prática dos atos previstos nesta Lei, restringindo-se tal responsabilidade á obrigação de
pagamento de multa e reparação integral do dano causado.

Rio de Janeiro _____ de ______________ de _______

_______________________________________________________________
AGENTE PÚBLICO
(Nome, cargo, matrícula e lotação)
____________________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO XI
DECLARAÇÃO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS FIRMADOS
FUNDAÇÃO LEÃO XII
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº ______/______

__________________________________________________________________ inscrita
no CNPJ nº__________________________, por intermédio do seu representante legal o
(a) Sr.(a)___________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade
________________________________ e do CPF nº ___________________________,
DECLARA, para fins de participação no chamamento público supracitado os instrumentos
jurídicos firmados com o Estado do Rio de Janeiro. Segue relação dos instrumentos
jurídicos formalizados: (Deverá ser informado o número de cada instrumento, o órgão
signatário, data inicial, final, valor mensal e total, número do processo).
Nº DO

ÓRGÃO

DATA

DATA

VALOR

VALOR

Nº

NSTRUMENTO

SIGNITÁRIO

INICIAL

FINAL

MENSAL

TOTAL

PROCESSO

Rio de Janeiro, __________de ___________________ de _________

_____________________________________________________________________
(Assinatura, nome e cargo do representante legal da instituição)

77

/

