
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SMATE Nº. 001/2017 

 

SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO 

ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. 

 

O Município de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Trabalho e Emprego – 

SMATE, torna de conhecimento público que mediante o presente CHAMAMENTO PÚBLICO selecionará 

Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, regularmente constituída, com sede ou instalações no Município 

de Belo Horizonte, que tenha interesse em executar ações de qualificação social e profissional, no âmbito do Programa 

Municipal de Qualificação, Emprego e Renda – PMQER do município de Belo Horizonte. 

 Os recursos financeiros destinados a esse fim são oriundos do Tesouro Municipal - ROT e já foram 

previamente aprovados pela Câmara de Coordenação Geral do Município de Belo Horizonte - CCG. 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 

A presente seleção rege-se pelos princípios e normas emanados pela: 
 
• Constituição da República Federativa do Brasil; 

• Constituição do Estado de Minas Gerais; 

• Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte; 

• Lei Complementar nº. 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal); 

• Lei Federal nº. 13.019/14 (Lei do Regime Jurídico das parcerias voluntárias); 

• Lei Federal nº 4.320/64 (Lei de Orçamento); 

• Lei Federal nº 12.852/13 (Institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e 

diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude - SINAJUVE.); 

• Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 

• Decreto Federal n.º 6.949/09 (Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência – artigos 4º e 27); 

 • Lei Municipal nº 9.011/95 (Dispõe sobre a estrutura organizacional da administração direta do Poder Executivo); 

• Decreto Municipal nº. 16.519/16 (Dispõe sobre as regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias); 

• Decreto Municipal nº 13.847/10 (Regulamenta o programa municipal de qualificação, emprego e renda); 

• Decreto Municipal nº 13.681/09 (Define as áreas de resultados e os projetos sustentadores do programa BH 

metas e resultados); 

• Decreto Municipal nº 11.245/03 (SUCAF – Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo 

Horizonte); 

• Decreto Municipal nº 15.476/14 (Tomada de Contas Especial do Município de Belo Horizonte); 

• Decreto Municipal nº 15.423/13 (Institui a Política de Segurança da Informação no âmbito da Administração Direta e 

Indireta do Município de Belo Horizonte- artigos, 3º, XIV, 9º e 10); 

• Portaria Conjunta SMDE/SMATE Nº 005/2017. 

 
2. OBJETO 

 

Constitui objeto deste Edital de Chamamento Público selecionar Organização da Sociedade Civil – O.S.C, sem fins 

lucrativos, regularmente constituída, com sede ou instalações no Município de Belo Horizonte, que tenha interesse em 

executar ações de qualificação social e profissional de cidadãos encaminhados pelos postos do SINE, no âmbito do 

Programa Municipal de Qualificação, Emprego e Renda – PMQER da Secretaria Municipal Adjunta de Trabalho e 

Emprego - SMATE. 

 

3. POLÍTICA, PLANO, PROGRAMA OU AÇÃO 

 

3.1. A política de Qualificação Profissional do Município de Belo Horizonte, consta do Plano Plurianual de Ação 

Governamental (PPAG), relativamente ao período 2014-2017. 

3.2. Assim, há na estrutura do orçamento municipal dedicado à qualificação social e profissional, a ação de governo 

2404 (Ações de Qualificação, Profissionalização e Emprego) no Programa 237 (Qualificação, Profissionalização e 

Emprego) em que são empenhadas as despesas decorrentes dos referidos convênios. 



3.3. O município de Belo Horizonte assume a execução da política de qualificação profissional como previsto no Plano 

Nacional de Qualificação (PNQ). Em consonância com outras cidades do país, a questão da qualificação profissional e 

da intermediação de mão de obra é colocada na agenda política como um problema a ser enfrentado e com o objetivo 

de, se não resolver, ao menos minimizar a questão do desemprego e da falta de mão de obra qualificada na cidade. 

3.4. O Programa Municipal de Qualificação, Emprego e Renda de Belo Horizonte - PMQER, instituído através do 

Decreto nº 13.847 de 19 de janeiro de 2010 tem como principal objetivo promover o trabalho, a educação e o 

desenvolvimento mediante ações que contribuam para a inclusão e a permanência do cidadão no mundo do trabalho. 

Este programa visa à integração plena entre todas as ações desenvolvidas pelos órgãos da administração municipal 

voltadas à qualificação social e profissional, à geração de renda e ao encaminhamento para o mercado de trabalho.  

3.5. Considerando que a eficiência e eficácia dos procedimentos técnicos, jurídicos e administrativos do PMQER são 

inerentes ao processo de parceria com instituições executoras de qualificação profissional, se faz necessária a 

publicação deste Edital de Chamamento Público. 

 
4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo geral: Habilitar, selecionar e celebrar Termo de Colaboração com instituição sem fins lucrativos para 

desenvolver ações de Qualificação Social e Profissional no âmbito do Programa Municipal de Qualificação, Emprego e 

Renda do Município de Belo Horizonte, a serem realizados em locais indicados pela Secretaria Municipal Adjunta de 

Trabalho e Emprego - SMATE, via Gerência do Equipamento de Intermediação do Trabalho Venda Nova - GEEITV. 

 

4.2. Objetivos específicos: 

 Fortalecer as ações de qualificação profissional no Município de Belo Horizonte; 
 
 Contribuir para a inserção no mercado de trabalho e a geração de renda dos beneficiários das políticas sociais, por 

meio da oferta de cursos que os qualifiquem social e profissionalmente para o padrão tecnológico vigente de 

organização do trabalho; 
 

 Promover as diretrizes das políticas de qualificação e de trabalho, em conformidade com a vocação econômica do 

município de Belo Horizonte e com a demanda social, mediante utilização de recursos e métodos pedagógicos 

apropriados às necessidades do público alvo; 

 

 Promover a qualificação social e profissional de cidadãos encaminhados pelos Postos Municipais do SINE, no 

âmbito do Programa Municipal de Qualificação Emprego e Renda – PMQER da Secretaria Municipal Adjunta de 

Trabalho e Emprego, em parceria com instituição habilitada técnica e juridicamente. 

 

5. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

5.1. Para este Chamamento Público serão destinados R$ 572.320,00 (Quinhentos e setenta e dois mil, trezentos e vinte 

reais), oriundos do Tesouro Municipal – ROT. 

 

5.2. As despesas decorrentes da execução do objeto serão acobertadas pela seguinte dotação orçamentaria: 

 

2802.0118.11.334.237.2404.0001.339039.45.03.00 

 

5.3. O valor total do recurso será repassado na periodicidade definida nos termos do Plano de Trabalho (ANEXO II) e do 

Termo de Colaboração (ANEXO VIII) de acordo com o cronograma de desembolso, respeitada a vigência da parceria e 

os pressupostos legais, além de estar condicionado à avaliação positiva pela SMATE quanto à execução do 

projeto/atividade, à manutenção da habilitação e à regular prestação de contas. 

 

5.4. O valor da hora/aula/aluno utilizado como referência pelo Programa Municipal de Qualificação, Emprego e Renda 

será de R$ 10,00 (dez reais). 

 

6. DOS PRAZOS 

 

6.1. O presente Edital de Chamamento Público ficará disponibilizado para consulta no site oficial da Prefeitura Municipal 

de Belo Horizonte, www.pbh.gov.br e no https://portaldasparcerias.pbh.gov.br/ no período de 30 (trinta) dias corridos a 

partir de sua publicação no Diário Oficial do Município – DOM. 

 

6.2. Impugnação do edital: prazo de 5 (cinco) dias úteis contados de sua publicação. 



 

6.3. Entrega dos envelopes contendo a proposta técnica da O.S.C: até o dia 06/07/2017. 

 

6.4. A Comissão de Seleção, responsável pela análise das propostas, irá acolher a(s) proposta(s) técnica(s) da(s) OSC(s) e 

terá 03 (três) dias úteis para análise e processamento dos dados contidos na(s) mesma(s). 

 

6.5. Recurso do resultado da etapa competitiva do processo de seleção: até 3 (três) dias úteis contados da publicação do 

resultado. 

 

6.6. Publicação das decisões recursais: até 2 (dois) dias úteis, após a análise do(s) recurso(s). 

 

6.7. Publicação do resultado do processo de habilitação: até 2 (dois) dias úteis, após a análise da documentação. 

 

6.8. Recurso do resultado do processo de habilitação: até 3 (três) dias úteis contados da publicação do resultado do 

processo de habilitação. 

 

6.9. Publicação das decisões recursais: até 2 (dois) dias úteis, após a análise do(s) recurso(s). 

 

6.10. Publicação do Resultado Final: até 2 (dois) dias úteis, após a análise do(s) recurso(s). 

 

7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

7.1. Poderão participar do presente Chamamento Público Organizações da Sociedade Civil – O.S.C, sem fins lucrativos 

que atendam aos requisitos de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista e demonstrem a qualificação técnica exigida, 

conforme estabelecido nos itens 8 e  9 deste edital. 

 

7.2. Estarão impedidas de participar deste Chamamento as entidades que se enquadrarem no art. 39 da Lei Federal nº. 

13.019/2014 ou que tenham qualquer outro impedimento legal para contratar com a Administração Municipal. 

 

7.3. Não é permitida a atuação em rede. 

 

7.4. A participação das Organizações da Sociedade Civil – O.S.C, interessadas no presente Chamamento Público implica 

na aceitação de todas as condições aqui apresentadas. 

 

8. DA ETAPA COMPETITIVA – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

8.1. A proposta deverá ser elaborada pela Organização da Sociedade Civil em consonância com a política de qualificação 

social e profissional para o atendimento ao objeto constante neste Edital e no modelo do ANEXO I. 

 

8.2. A proposta deverá ser apresentada em envelope lacrado na Secretaria Municipal Adjunta de Trabalho e Emprego – 

SMATE, situada à Avenida Augusto de Lima, nº 30, 18º andar, Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais, a ser protocolado 

no período informado no item 6.3, no horário de 09h às 11h e 14h às 16h, contendo em sua parte externa e frontal os 

seguintes dizeres: 

 

À SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE TRABALHO E EMPREGO 

COMISSÃO DE SELEÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO PBH/SMATE Nº 01/20017 

 

INSTITUIÇÃO: _______________________________________________ 

CNPJ: _______________________________________________________ 

ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO: _________________________________ 

 

 

8.3. Para a oferta de cursos previstos neste edital, a entidade interessada deverá apresentar, em envelope lacrado 

(ENVELOPE 1), Formulário de Inscrição de Proposta, modelo ANEXO I, devidamente preenchido, de acordo com os 

critérios estabelecidos. 

 

8.4. Somente serão admitidas propostas relacionadas aos objetivos especificados na forma do item 4 deste edital. 

 

8.5. Envelopes que forem entregues em local e/ou horários diferentes não será objeto de análise, não sendo permitida a 

participação de interessados retardatários e em desacordo com o Edital. 

 



9. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

9.1. O parecer técnico para fins de classificação da Organização da Sociedade Civil com habilitação na etapa 

competitiva de que trata o item 8 deste edital será realizado por meio da avaliação dos seguintes critérios: 

 

I - Capacidade de execução e experiência da organização da sociedade civil; 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

 

Critério     Elementos de 

          Avaliação 

 Peso Nota Pontos    Meios de análise 

    e comprovação 

 

 

 

1 - Apresenta comprovada experiência na 

execução de projetos similares aos objetos 

deste Edital 

 

 

De 1 a 3 anos: (1,0 

ponto); de 3 a 5 

anos: (3,0 pontos); 

de 5 a 8 anos: (8,0 

pontos) 

 

    

 

 

   2 

   

       

 

     Proposta Técnica 

         (Subitem 8.3) 

 

2 - Cursos que a organização da sociedade 
civil pretende executar. 

 

100%  
(10 pontos) 

>90% e <100%  
(8 pontos)  

>80% e <90% 
(6 pontos) 

>70% e <80%  
(4 pontos) 

>60% e <70%  
(2 pontos) 

>50% e >60%  
(1 ponto) 

 

 

 

 

 

 

   1 

   

      

 

 

 

     Proposta Técnica 

         (Subitem 8.3) 

 
Subtotal (máximo 26,0 pontos) 

 
 

 

 

II – Especificidades de RH. 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

 

Critério      Elementos de 

        Avaliação 

 Peso Nota Pontos    Meios de análise 

    e comprovação 

 

1 - Organização da sociedade civil possui 

em seu quadro próprio profissional de nível 

superior capacitado na área de coordenação 

pedagógica, com experiência em cursos na 

área de qualificação profissional nas áreas 

objeto deste edital  

 

 

Sim 

(7 Pontos) 

 

Não  

(0 Pontos) 

 

    

 

 

   2 

   

 

    Proposta Técnica 

        (Subitem 8.3) 

 
Subtotal (máximo 14,0 pontos) 

 

 

 

III – Contrapartida 



 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

 

Critério      Elementos de 

        Avaliação 

 Peso Nota Pontos    Meios de análise 

    e comprovação 

 

1 – Oferta de turmas extras, custeadas pela 

organização da sociedade civil, limitado ao 

máximo de duas turmas por curso. 

 

 

Informática Básica 

(5 pontos por turma) 

Design de 

Sobrancelhas (4 

pontos por turma) 

Costura Básica (3 

pontos por turma) 

Porteiro com 

Informática (2 

pontos por turma) 

Cabeleireiro afro: 

tranças (1 ponto por 

turma)  

 

    

 

 

   1 

   

 

     Proposta Técnica 

 (Subitem 8.3) 

 

 
Subtotal (máximo 30,0 pontos) 

 

 

 
Total (máximo 70,0 pontos) 

 

 

 

A contrapartida prevista no critério 1, do inciso III-Contrapartida do subitem 9.1 deste  

Edital, refere-se à classificação da proposta, sendo distinta da contrapartida prevista no  

Plano de Trabalho, constante do Anexo II, item 3-Plano de Aplicação de Recursos. 
 

9.2. Os critérios constantes da tabela no subitem anterior serão avaliados e pontuados pela Comissão de Seleção a fim 

de se estabelecer a classificação das Organizações da Sociedade Civil. 

 

9.3. A Comissão de Seleção, de forma complementar à análise da documentação apresentada, poderá promover ou 

solicitar visita técnica à Organização da Sociedade Civil ou em locais indicados na proposta, com vistas à emissão de 

parecer técnico que definirá a classificação da mesma. 

 

9.4. Havendo empate na classificação das propostas serão adotados os seguintes critérios para desempate: 

 

I – Maior pontuação obtida no critério 1 do quadro do inciso I do subitem 9.1; 
 

II – Maior pontuação obtida no critério 2 do quadro do inciso I do subitem 9.1; 

 

III - Maior pontuação obtida no critério 1 do quadro do inciso II do subitem 9.1; 

 

IV - Maior pontuação obtida no critério 1 do quadro do inciso III do subitem 9.1; 
 
 
V – Histórico da entidade executora junto ao município de Belo Horizonte quanto à execução das ações de qualificação 

social e profissional semelhantes aos objetos dos cursos deste Edital. 

 

9.5. Perdurando o empate, as vagas serão divididas entre os proponentes interessados. 

 

9.6. O resultado da etapa competitiva do processo de seleção será divulgado no Diário Oficial do Município – DOM, no 

prazo estabelecido neste edital. 

 

9.7. Caberá recurso do resultado da etapa competitiva do processo de seleção nos prazos determinados deste Edital. 

 

10. DA ETAPA DE HABILITAÇÃO – AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

10.1. A Comissão de Seleção da Secretaria Municipal Adjunta de Trabalho e Emprego – SMATE, devidamente instituída 

pela Portaria Conjunta SMDE/SMATE nº 005/2017, publicada no Diário Oficial do Município – DOM em 12 de abril de 

2017, avaliará as propostas de habilitação técnica das entidades para a execução das ações de que trata este Edital. 

 



10.2. Para efetuar o processo de análise da documentação exigida e seleção das instituições executoras, a Comissão de 

Seleção adotará os seguintes procedimentos: 

 

10.2.1. Abertura dos envelopes referentes ao item 8.3, para conferência dos documentos exigidos nos respectivos itens, no 

dia 07/07/2017, em conjunto com as Organizações da Sociedade Civil interessadas, devidamente convocadas; 

 

10.2.2. Análise e avaliação sistemática dos documentos exigidos nos itens 8.3 atestando a capacidade técnica das 

entidades participantes deste chamamento público. 

 

10.3. Encerrada a etapa competitiva, as propostas serão classificadas sendo a O.S.C mais bem classificada convocada para 

apresentar a documentação relacionada no item 10.5 deste Edital. 

 

10.3.1. Na hipótese de a O.S.C melhor classificada na etapa competitiva não atender aos requisitos exigidos no item 10.3, 

aquela imediatamente mais bem classificada será convocada para apresentar a documentação relacionada no item 10.5 

deste Edital. 

 

10.4. A O.S.C que tiver a proposta selecionada e classificada, quando convocada, deverá entregar em até 10 dias úteis a 

contar da data da convocação envelope lacrado (ENVELOPE 2), na Secretaria Adjunta de Trabalho e Emprego – 

SMATE, situada à Avenida Augusto de Lima, nº 30, 18º andar, Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais, no horário de 9h 

às 11h e 14 às 16h, contendo em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 

 

À SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE TRABALHO E EMPREGO 

COMISSÃO DE SELEÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO PBH/SMATE Nº 01/20017 

 

INSTITUIÇÃO: _______________________________________________ 

CNPJ: _______________________________________________________ 

ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO: _________________________________ 

 

 

10.5. No envelope deverá constar toda a documentação capaz de habilitar a O.S.C, quais sejam: 

I – Plano de Trabalho, conforme ANEXO II; 

II - Habilitação técnica; 

II - Habilitação jurídica, fiscal e trabalhista; 

III – Declarações e Termos de Compromisso, conforme ANEXOS III, IV, V, VI e VII; 

 

10.6. O plano de trabalho deverá estar de acordo com as informações já apresentadas na proposta, observados os termos e 

as condições constantes no edital e no modelo do ANEXO II. 

 

10.6.1. A administração pública municipal poderá solicitar a realização de ajustes no plano de trabalho, observados os 

termos e as condições da proposta e do edital. 

 

10.7. Para demonstrar a habilitação técnica, a O.S.C deverá apresentar em envelope lacrado os seguintes documentos: 

I - comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de natureza semelhante podendo 

ser admitidos, sem prejuízo de outros: 

a) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública, organismos internacionais, 

empresas ou outras organizações da sociedade civil; 

b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas; 

c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela organização da sociedade civil ou 

a respeito dela; 

d) currículos profissionais de integrantes da organização da sociedade civil sejam dirigentes, conselheiros, associados, 

cooperados, empregados, entre outros; 

e) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de atividades ou projetos relacionados 

ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, redes, organizações 

da sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou comitês de políticas 

públicas; ou 



f) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela organização da sociedade civil. 

II – Declaração do representante legal da organização da sociedade civil sobre a existência de instalações e outras 

condições materiais da organização ou sobre a previsão de contratar ou adquirir com recursos da parceria; 

III - demonstração de que possui, ou que alocará ao projeto, responsável técnico com experiência em qualificação 

profissional, o que poderá ser comprovado por meio da ficha de registro do contrato de trabalho e do currículo 

profissional do respectivo responsável técnico, juntamente com documentos que comprovem as informações contidas no 

referido currículo, tais como diplomas, certificados, comprovação de experiência, contrato de prestação de serviços ou 

cópia do registro na CTPS, e atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que possa comprovar 

ter executado serviço de características semelhantes às do objeto. 

10.8. Para demonstrar a habilitação jurídica, fiscal e trabalhista a O.S.C deverá apresentar os seguintes documentos: 

 

I - cópia legível (autenticada) do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências previstas no 

art. 33 da Lei nº 13.019, de 2014; 

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

III - cópia legível comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido no sítio eletrônico 

oficial da Secretaria da Receita Municipal do Brasil, para demonstrar que a organização da sociedade civil existe há, no 

mínimo, um ano com cadastro ativo ou cinco anos se a OSC apresentar-se como mantenedora; 

IV - cópia legível (autenticada) da Carteira de Identidade ou documento equivalente e CPF do representante legal da 

O.S.C; 

V - relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil, conforme o estatuto, com endereço, 

telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no 

Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um deles; 

VI - certidões negativas de débito no INSS, FGTS e TST; 

VII - certidão de quitação plena dos tributos municipais da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; 

VIII - cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado, 

como conta de consumo ou contrato de locação. 

IX - Atestado de regularidade da prestação de contas, se a organização da sociedade civil for conveniada com órgão 

público, a ser exarado pelo órgão responsável pela parceria ou declaração de inexistência de parceria, se a organização 

não for conveniada com órgão público (Anexo VI). 

10.8.1.  Serão consideradas regulares, para fins de cumprimento do disposto nos incisos VI a VII as certidões positivas 

com efeito de negativas.  

10.8.2.  A critério da administração pública municipal, os documentos previstos nos incisos III, VI e VII poderão ser 

substituídos pelo cadastro no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores – SUCAF.  

10.8.3. A organização da sociedade civil deverá comunicar alterações em seus atos societários e em seu quadro de 

dirigentes, quando houver.  

10.9. A Comissão de Seleção avaliará a regularidade da O.S.C considerando-a apta à celebração da parceria e publicando 

o resultado da etapa de habilitação do processo de seleção no Diário Oficial do Município – DOM, no prazo estabelecido 

neste edital. 

10.10. Caberá recurso do resultado da etapa de habilitação do processo de seleção nos prazos determinados neste Edital. 

 

11. DO RESULTADO FINAL 

 

11.1. A(s) O.S.C(s) melhor classificada(s) na etapa competitiva e apta(s) na etapa de habilitação, após o julgamento dos 

recursos por ventura apresentados, será(ão) convidada(s) a celebrar a parceria, sendo o resultado final do chamamento 

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

 

12. DA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 

 

12.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao chamamento deverão ser enviados à SMATE via INTERNET, para o e-

mail smate@pbh.gov.br. 
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13. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 

 

13.1. Não serão acolhidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal, nem os recursos subscritos por 

representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para representar a instituição. 

 

13.2. O prazo para impugnação deste Edital é de até 5 (cinco) dias úteis contados de sua publicação. 

 

13.3. As organizações da sociedade civil poderão apresentar recurso contra o resultado da etapa competitiva e da etapa de 

habilitação, no prazo de três dias úteis, contados da publicação das decisões, à comissão de seleção. 

 

13.4. As razões de impugnação ao edital, as razões do recurso e as contrarrazões, quando propostas, deverão ser enviadas 

à SMATE via INTERNET, para o e-mail smate@pbh.gov.br 

 

13.5. Os recursos que não forem reconsiderados pela comissão de seleção no prazo de três dias úteis, contados do 

recebimento, serão encaminhados à autoridade competente para decisão final. 

 

13.5.1. Não caberá novo recurso da decisão do recurso previsto neste subitem. 

 

14. DA FORMALIZAÇÃO DA PARCERIA 

 

14.1. Homologado o chamamento, a O.S.C selecionada será convocada pela Secretaria Municipal Adjunta de Trabalho e 

Emprego - SMATE para no prazo de 10 (dez) dias úteis providenciar ajustes no Plano de Trabalho, sendo o prazo 

contado a partir da data da convocação. 

 

14.2. Homologado o chamamento, a O.S.C selecionada será convocada a assinar o de termo colaboração no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias contados da convocação, sob pena de decair o direito à parceria, sem prejuízo das sanções 

previstas neste edital. 

 

14.3. Caso a OSC não assine o termo no prazo estabelecido no subitem anterior, é prerrogativa do Município convocar a 

próxima classificada ou decidir fazer novo processo de chamamento público. 

 

14.4. O termo de colaboração será firmado pelo prazo de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado, de acordo com a 

conveniência e disponibilidade orçamentária da Administração Pública e legislação vigente. 

 

14.5. As despesas com a publicação do extrato do termo no Diário Oficial do Município “DOM” correrão por conta da 

Administração Municipal. 

 

14.6. A Habilitação da O.S.C no presente Chamamento Público não importará, para a Administração Municipal, 

obrigatoriedade de celebração de parceria. 

 

14.7. O valor estimado no Termo de Colaboração não implicará a previsão de crédito em favor da O.S.C, uma vez que 

somente fará jus à(s) parcela(s) subsequente(s) após a aprovação da prestação de contas do período anterior, com exceção 

da primeira parcela. 

 

14.8. As Instituições classificadas e declaradas habilitadas neste Chamamento Público, conforme publicação no DOM 

deverão manter todas as condições legais de habilitação vigentes até a assinatura do Termo de Colaboração e durante todo 

o período de execução deste, eventualmente firmado. 

 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

15.1. Na hipótese de recusa injustificada de celebração do objeto do presente chamamento público por parte da entidade 

vencedora no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a convocação formal feita pela SMATE, será aplicada a penalidade de 

suspensão temporária de participação em licitações ou outras seleções públicas municipais para celebração de parcerias 

e/ou contratos, por prazo não superior a dois anos. 

 

15.2. A penalidade prevista no item anterior será aplicada pelo Secretário Municipal Adjunto de Trabalho e Emprego, 

facultada a defesa da organização da sociedade civil vencedora, no processo administrativo regularmente instaurado, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da abertura de vista. 

 

16. DOS ANEXOS 
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16.1. Integram este Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 

 

Anexo I - Modelo de Formulário de Inscrição de Proposta 

Anexo II – Plano de trabalho 

Anexo III – Declaração – Art. 39 Lei Federal nº 13.019/2014 

Anexo IV – Declaração – Art. 28 do Decreto Municipal nº 16.519/2016 

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

Anexo VI - Declaração de inexistência de parceria junto ao Município  

 
Anexo VII – Termo de Compromisso – Art. 28 do Decreto Municipal nº 16.519/2016 
 

Anexo VIII - Minuta do Termo de Colaboração 

Anexo IX – Detalhamento das Ações de Qualificação Social e Profissional 

Anexo X – Especificações das Habilidades 

Anexo XI – Requisitos Técnicos Mínimos 

Anexo XII – Diretrizes Pedagógicas 

Anexo XIII – Lista de Presença e Controle de Recebimento de Vale Transporte e Lanche 

Anexo XIV – Lista de Recebimento de Material Didático 

Anexo XV - Lista de Recebimento de Certificado 

Anexo XVI – Relatório de Alunos Concluintes 

 

17. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

17.1. A Comissão de Seleção é aquela instituída pela Portaria SMDE/SMATE Nº 005/2017, publicada no Diário Oficial 

do Município – DOM em 12 de abril de 2017. 

 

17.2. Será facultado à Comissão de Seleção, promover, em qualquer fase, diligências destinadas a esclarecer ou 

complementar a instrução do presente Chamamento Público e a aferição dos critérios de habilitação de cada organização 

da sociedade civil, bem como solicitar aos órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a 

fundamentar suas decisões. 

 

17.3. Os documentos entregues, a proposta e seus anexos, não serão devolvidos qualquer que seja o resultado do 

chamamento público. 

 

17.4. O Município, por meio da SMATE, poderá revogar o presente Edital de Chamamento, no todo ou em parte, por 

conveniência administrativa e interesse público, ou por fato superveniente, devidamente justificado, ou anulá-lo, em caso 

de ilegalidade. 

 

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

 

17.6 A Organização da Sociedade Civil habilitada mediante o presente Chamamento Público estará credenciada para 

firmar parceria com o município de Belo Horizonte visando à execução do serviço descrito neste instrumento. 

 



17.7. A habilitação plena da instituição não implica relação de obrigatoriedade para formalização de parceria, contudo, 

havendo a celebração da mesma será obedecida a ordem de classificação. 

 

17.8. As parcerias que vierem a ser assinadas serão publicadas, por extrato, no Diário Oficial do Município de Belo 

Horizonte. 

 

17.9. Na aplicação dos recursos públicos serão sempre observados os princípios de moralidade, publicidade, legalidade, 

impessoalidade e eficiência. 

 

17.10. Constituem motivos para rescisão ou denúncia dos instrumentos jurídicos a serem firmados o não cumprimento de 

qualquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na Lei Federal 13.019/2014, na forma 

estabelecida em cláusula específica do referido instrumento. 

 

17.11. As questões não previstas neste Edital serão decididas pela Comissão de Seleção e caso necessário, por autoridade 

superior. 

 

Belo Horizonte, 24 de maio de 2017. 

 

 

 

 

 

 

Daniel Diniz Nepomuceno 

Secretário Municipal de Desenvolvimento  

 

 

Bruno Martuchele de Sales 

Secretário Municipal Adjunto de Trabalho e Emprego Interino 

 


