
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº 001/2017 
 

SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL 

NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. 

 

O Município de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Educação - SMED, torna de 

conhecimento público que mediante o presente CHAMAMENTO PÚBLICO selecionará Organização da Sociedade 

Civil - OSC, sem fins lucrativos, regularmente constituída, com sede ou instalações no Município de Belo Horizonte, 

que tenha interesse em executar o atendimento à criança de zero a cinco anos de idade na Educação Infantil, primeira 

etapa da Educação Básica.  

Os recursos destinados a esse fim já foram já devidamente 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 Municipal nº. 9.011/05 (Dispõe sobre a estrutura organizacional da administração direta do Poder Executivo) 

regulamentada pelo Decreto Municipal nº 11.961/05 (Dispõe sobre alocação, denominação e atribuição dos órgãos de 

terceiro grau hierárquico e respectivos subníveis da estrutura organizacional da Administração Direta do Executivo, na 

Secretaria Municipal da Educação); 

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

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

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

• Lei Federal nº 9.394/96 (LDBEN - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional); 

• Lei Federal nº 12.764/12 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtornos do Espectro do 

Autismo); 

• Decreto Federal n.º 6.949/09 (Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência – artigos 7º e 24); 

• Lei Municipal nº 8.146/00 (Dispõe sobre a estrutura organizacional da administração direta do poder executivo); 

• 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); 

• Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; 

• Resolução n° 5, de 17/12/09 – CNE/CEB; 

• Resoluções CME/BH Nº 001/2000, 001/2011 e 001/2015; 

• Resolução ANVISA RBD 216 de 15/09/2004 e RDC 275 de 21/10/02; 

• Resolução CD/FNDE Nº 26 de 16/07/2013; 

• Portaria Conjunta SMED/SMSA/SMASAN Nº 002/2016; 

• Instrução de Serviços SMED nº 001/2009; e orientações para o atendimento de crianças nas Instituições de Educação 

Infantil da Rede Municipal de Educação e Parceiras com a PBH – Aspectos Relacionados à Alimentação e Nutrição e 

demais disposições regulamentares aplicáveis à espécie, mediante as condições a seguir, estabelecidas neste 

instrumento. 

 

2. OBJETO 

 

2.1 - Constitui objeto deste Edital de Chamamento Público selecionar Organização da Sociedade Civil – OSC, sem fins 

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

executar o atendimento à criança de zero a cinco anos de idade na Educação Infantil, primeira etapa da Educação 

Básica. 

 

3. POLÍTICA, PLANO, PROGRAMA OU AÇÃO 

 

3.1 - A política educacional relativa à Educação Infantil consta do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) 

relativamente ao período 2014-2017. 

 



3.2 - Por se tratar de atendimento prestado em caráter continuado, a Educação Infantil no Município é estruturada com o 

atendimento nas unidades próprias do Município (UMEIS) e nas instituições de educação infantil conveniadas com o 

Município, por meio da Secretaria Municipal de Educação. 

 

3.3 - Assim, há na estrutura do orçamento municipal dedicado à Educação, a ação de governo 2.888 (Conveniamento 

com Instituições de Educação Infantil) no Programa 140 (Gestão e Operacionalização da Política Educacional) em que 

são empenhadas as despesas decorrentes dos referidos convênios. 

 

3.4 - A SMED estabelecerá um padrão de atendimento educacional às crianças de 0 a 5 anos de idade, para ação 

conjunta com as Organizações Educacionais da Sociedade Civil de Interesse Público e de Direito Privado sem fins 

lucrativos (confessionais ou comunitárias de caráter filantrópico). 

 

3.5 - O Termo de Colaboração a ser firmado estabelecerá obrigações para a execução do atendimento à criança de zero a 

cinco anos de idade na Educação Infantil, residentes no Município de Belo Horizonte, em consonância com as diretrizes 

estabelecidas na LDBEN nº 9.394/96 e suas alterações; Lei 12.796/13, Lei nº 8.069/90; as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil – Resolução N° 5, de 17/12/09 – CNE/CEB, Resoluções CME/BH nº 001/2011 e 

001/15 e Portaria SMED nº 426/2015 publicada em 02 de janeiro de 2016, obedecendo-se ao estabelecido nos anexos A, 

B, C, D, E, F, G., H, I e J. 

 

3.6 - O recurso financeiro a ser repassado pelo Município será calculado com base no número de crianças atendidas por 

instituição, segundo faixa etária e período de atendimento (parcial/integral), subvenção destinada a custear despesas que 

envolvam criança com deficiência e custeio do professor apoio para creches que atendem até 100 crianças conforme 

detalhado na Proposta de Parceria - Anexo D, com os valores e critérios constantes do anexo B. 

 

3.7 - O repasse de 12 (doze) parcelas anuais estará vinculado à aprovação do calendário escolar, com base na Portaria 

SMED nº 426/2015 publicada em 02 de janeiro de 2016 e orientações da SMED, aprovado pela Comunidade Escolar e 

pela Gerência competente da SMED e ao Atestado de Aprovação do Plano de Trabalho, constante do Manual de 

Aplicação de Recursos e Prestação de Contas. 

 

3.8 - Além do recurso financeiro, cabe à Administração Municipal orientar, acompanhar, assessorar e supervisionar as 

ações pedagógicas; oferecer gêneros alimentícios, orientar, supervisionar e acompanhar a alimentação oferecida; e 

desenvolver ações de prevenção e promoção à saúde das crianças atendidas nas instituições, mediante a participação da 

Secretaria Municipal de Educação (SMED), Secretaria Municipal Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional 

(SMASAN) e Secretaria Municipal de Saúde(SMSA), nos termos da Portaria Conjunta SMASAN/ SMED /SMSA nº 

002/2016. 

 

3.9 - Ao responder ao presente Chamamento Público, pleiteando a habilitação para a celebração do Termo de 

Colaboração, cada Instituição ou Mantenedora interessada estará aderindo às condições estabelecidas no Termo de 

Colaboração, acatando integralmente as orientações constantes no Manual de Aplicação de Recursos e Prestação de 

Contas e as diretrizes pedagógicas da SMED. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 - Objetivo geral: Garantir o atendimento da Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, promovendo o 

desenvolvimento integral da criança de 0 (zero) até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 

social, complementando a ação da família e da comunidade conforme previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional em seu artigo 29. 

 

4.2 - Objetivos específicos: de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil: 

• O presente Chamamento Público disponibilizará até 1200 vagas para atendimento às crianças de zero a 5 anos de 

idade; 

• oferecer condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais; 

• possibilitar tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças quanto a ampliação de saberes e 

conhecimentos de diferentes naturezas; 

• promover a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais no que se refere ao 

acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da infância; 

• promover o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e as culturas 

africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação; 

• construir novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, a 

sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de 

gênero, regional, linguística e religiosa; 



• garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de 

diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à 

brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças; 

• prever condições para o trabalho coletivo e organização dos materiais, espaços e tempos dentro da instituição; 

• desenvolver ações que busquem a integralidade entre o cuidar e educar; 

• garantir a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, bem como o respeito e a valorização de suas 

formas de organização; 

• estabelecer relação efetiva com a comunidade local e de mecanismos que garantam a gestão democrática considerando 

os saberes da comunidade; 

• reconhecer as especificidades etárias, as singularidades individuais e coletivas das crianças, promovendo interações 

entre crianças de mesma idade e crianças de diferentes idades; 

• proporcionar possibilidade de deslocamentos e movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos da 

instituição; 

• garantir acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções para as crianças com deficiência, 

transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação; 

• reconhecer a dignidade da criança como pessoa humana e a proteção contra qualquer forma de violência – física ou 

simbólica – e negligência no interior da instituição ou praticadas pela família, prevendo os encaminhamentos de 

violações para instâncias competentes. 

 

5. DOS RECURSOS FINANCEIROS  

 

5.1 - Para este Chamamento Público serão destinados recursos financeiros no montante estimado de R$ 30.394.260,00 

(trinta milhões, trezentos e noventa e quatro mil, duzentos e sessenta reais), para o período de 05(cinco) anos. 

 

5.2 - As despesas decorrentes da execução do objeto serão acobertadas pelas seguintes dotações orçamentárias: 

 

2200.0001.12.365.140.2.888 3.3.50.43-01 03.00 

2200.0002.12.365.140.2.888 3.3.50.43-01 03.00 

2200.0003.12.365.140.2.888 3.3.50.43-01 03.00 

2200.0004.12.365.140.2.888 3.3.50.43-01 03.00 

2200.0005.12.365.140.2.888 3.3.50.43-01 03.00 

2200.0006.12.365.140.2.888 3.3.50.43-01 03.00 

2200.0007.12.365.140.2.888 3.3.50.43-01 03.00 

2200.0008.12.365.140.2.888 3.3.50.43-01 03.00 

2200.0009.12.365.140.2.888 3.3.50.43-01 03.00 

2200.0001.12.365.140.2.888 3.3.50.43-02 03.00 

2200.0002.12.365.140.2.888 3.3.50.43-02 03.00 

2200.0003.12.365.140.2.888 3.3.50.43-02 03.00 

2200.0004.12.365.140.2.888 3.3.50.43-02 03.00 

2200.0005.12.365.140.2.888 3.3.50.43-02 03.00 

2200.0006.12.365.140.2.888 3.3.50.43-02 03.00 

2200.0007.12.365.140.2.888 3.3.50.43-02 03.00 

2200.0008.12.365.140.2.888 3.3.50.43-02 03.00 

2200.0009.12.365.140.2.888 3.3.50.43-02 03.00 

 

5.3 - O valor total do recurso será repassado mensalmente, nos termos do Plano de Trabalho (anexo E) e do Termo de 

colaboração (anexo G) de acordo com o cronograma de desembolso, respeitada a vigência da parceria e os pressupostos 

legais, além de estar condicionado à avaliação positiva pela (órgão da administração pública) quanto à execução do 

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

 

6. DOS PRAZOS  

 

6.1 O presente Edital de Chamamento Público ficará disponibilizado para consulta no site www.pbh.gov.br e no 

https://portaldasparcerias.pbh.gov.br/ no período de 31 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 OSC será de 3 (três) dias úteis contados a partir do dia 

subsequente ao último dia para apresentação da impugnação ou se sua resposta. 

 

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

terá 5 (cinco) 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: em 3 dias úteis contados da publicação do 

resultado). 

 

6.6 Publicação das decisões recursais: 29/03/2017 

 

6.7 Publicação do resultado do processo de habilitação: 30/03/2017 

 

6.8 Recurso do resultado do processo de habilitação: 31/03 a 04/04/2017 (3 dias úteis contados da publicação do 

resultado). 

 

6.9 Publicação do Resultado Final: 04/04/2017 

 

7 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

7.1 - Poderão participar do presente Chamamento Público Organização da Sociedade Civil – OSC, sem fins lucrativos 

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

conforme estabelecido nos itens 8, 9 e 10 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 - A participação das Organizações da Sociedade Civil – OSC, interessadas no presente Chamamento Público implica 

na aceitação dos critérios e condições de matrículas estabelecidas na Portaria SMED nº 239/2016. 

 

7.4 - É permitida a atuação em rede por duas ou mais organizações da sociedade civil, desde que a OSC celebrante 

formalize termo de atuação em rede com as instituições executantes e não celebrantes nos termos do artigo 49 do 

Decreto Municipal nº 16.519/16. 

 

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 educação 

para o atendimento ao objeto constante neste Edital. 

 

8.2 A proposta deverá ser apresentada em envelope lacrado na Secretaria Municipal de Educação, situada à Rua 

Carangola, nº 288, térreo, sala 103, Bairro Santo Antônio, Belo Horizonte, Minas Gerais, a ser protocolado no período 

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

dizeres: 

 

 
À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED 
COMISSÃO DE SELEÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO PBH/SMED nº 001/2017 
INSTITUIÇÃO: ____________________________________________ 
CNPJ:_____________________________________________________ 
ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO: __________________________________ 
TELEFONE:  
  

 

8.3 Envelopes que forem entregues em local e/ou horário diferentes não serão objeto de análise, não sendo permitida a 

participação de interessados retardatários e em desacordo com o Edital. 

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

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  

Elemento de avaliação: número 

de crianças 
Peso nota Pontos Meios de análise e avaliação 



atendimentos faixa etária  0 a 3 

anos  
 3         

Atendimento faixa etária 4-5 1    

 

9.2 - O critério constante 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 - Poderá haver Organizações da Sociedade Civil em situação de empate. 

 

9.5 - Serão consideradas classificadas todas as Organização da Sociedade Civil que apresentarem proposta. 

 

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 - Encerrada a etapa competitiva, as propostas serão classificadas sendo a OSC mais bem classificada convocada 

para apresentar a documentação relacionada no item 10.3 deste Edital. 

 

10.2 - A OSC que tiver a proposta selecionada e classificada, quando convocada, deverá entregar em envelope lacrado 

na Secretaria Municipal de Educação, situada à Rua Carangola, nº 288, térreo, sala 103, Bairro Santo Antônio, Belo 

Horizonte, Minas Gerais, de 09h às 11h e de 14h às 16h, contendo em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 

 

 
À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED 
COMISSÃO DE SELEÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO PBH/SMED nº 001/2017 
INSTITUIÇÃO: ____________________________________________ 
CNPJ:_____________________________________________________ 
ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO: __________________________________ 
TELEFONE:(…...)                    EMAIL: 
 

 

 

10.3 - No envelope deverá constar toda a documentação capaz de habilitar a OSC, quais sejam: 

I - Plano de trabalho 

II – Habilitação jurídica, fiscal e trabalhista; 

III – Habilitação Técnica 

IV – Declarações e Termos de Compromisso, conforme anexos. 

10.4 - 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 E.  

 

10.4.1 - 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.  

 

10.5 - Para a habilitação jurídica, fiscal e trabalhista a OSC 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 

OSC; 



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; 

10.5.1 - Serão consideradas regulares, para fins de cumprimento do disposto dos incisos VI e VII do subitem 10.3, as 

certidões positivas com efeito de negativas.  

 

10.5.2 - 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. 

 

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

dirigentes, quando houver.  

 

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

 

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

podendo ser admitidos, tais como: 

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

empresas ou outras organizações da sociedade civil;ou 

b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;ou 

c) 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 

d) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela organização da sociedade civil;ou 

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

ou a respeito dela;ou 

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

cooperados, empregados, entre outros; 

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 - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados na forma da lei; 

IV- portaria de Autorização ou Renovação de Funcionamento do equipamento de atendimento às crianças, emitida pela 

SMED, conforme Resolução CME/BH 001/15;  

IV.1 - as instituições que atenderem as condições do presente Chamamento Público, que estiverem em processo de 

renovação ou em análise para Autorização de Funcionamento, somente poderão ser convocadas para firmar Parceria 

depois do deferimento da Autorização de Funcionamento pelo Conselho Municipal de Educação/CME; 

V - cópia legível do Livro ou ficha de Registro de Empregados, relativo ao(s) educador/professor(es) referência, 

educador/professor apoio e coordenador pedagógico contratados, devendo o registro do empregado estar devidamente 

preenchido; 

VI - cópia legível dos diplomas que comprovem a habilitação do profissional para o Magistério: Professor de 1ª à 4ª 

série ou Normal Nível Médio com habilitação em Docência da Educação Infantil, ou, ainda, diploma do Curso de 

Pedagogia (antes da LDBEN/96) ou Curso Normal Superior com habilitação em Docência da Educação Infantil ou 

Curso de Pedagogia (depois da LDBEN/96) Resolução CNE/CP n.º 1 de 15/05/06 e Resolução n.º 2 de 26/06/08, com 

habilitação em Docência da Educação Infantil, de todos os educadores/professores; 

VII - cópia legível do diploma do Curso de Magistério – Professor de 1ª à 4ª (Lei 5692/71) ou do Ensino Normal em 

Nível Médio com habilitação em Docência da Educação Infantil, ou, ainda, diploma do Curso de Pedagogia (antes da 

LDBEN/96) ou Curso Normal Superior com habilitação em Docência da Educação Infantil ou Curso de Pedagogia 

(depois da LDBEN/96), Resolução CNE/CP n.º 1 de 15/05/06 e Resolução n.º 2 de 26/06/08 com habilitação em 

Docência da Educação Infantil, do Coordenador Pedagógico; 

VIII - cópia legível do comprovante de conclusão do Ensino Médio para o auxiliar de apoio à inclusão; 

IX - as instituições deverão apresentar os anexos C e D, devidamente preenchidos, de forma a indicar a quantidade de 

crianças atualmente atendidas, distribuídas por faixa etária e por turmas, em período parcial ou integral de atendimento, 

e quantidade de educadores/professores/coordenadores contratados; 

X -documento que comprove o direito de uso do imóvel: certidão de registro, termo de cessão, contrato de locação 

registrado em cartório, permissão de uso e outros. 

XI – Em caso de atuação em rede, a OSC celebrante deverá apresentar a comprovação da capacidade técnica e 

operacional para supervisionar e orientar a rede, sendo admitidos, tais como: 

a) declarações de organizações da sociedade civil que componham a rede de que a celebrante participe ou tenha 

participado;ou 



b) cartas de princípios, registros de reuniões ou eventos e outros documentos públicos de redes de que a celebrante 

participe ou tenha participado; ou 

c) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas em rede de que a celebrante participe ou tenha 

participado; 

10.7 - As instituições que não possuem em seu quadro os profissionais exigidos no item V deverão comprovar o vínculo 

empregatício dos mesmos, quando da apresentação do plano trabalho. 

 

10.8 - As O.S.C. anteriormente conveniadas com o Município e que tenham sido desconveniadas pelo descumprimento 

do Termo de Convênio somente poderão participar do presente Chamamento Público após a obtenção do Atestado de 

Regularidade, emitido pela SMED - Núcleo de Convênios Educação Infantil/Escola Integrada(NCEI/CISE-PEI), pela 

Gerência de Coordenação de Educação Infantil(GECEDI), Gerência de Autorização e Funcionamento 

Escolar(GAFESC), Secretaria Municipal Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional (SMASAN) e Secretaria 

Municipal de Saúde (SMSA) e com comprovação do SUCAF ativo.   

 

10.9 - A Comissão de Seleção avaliará a regularidade da OSC considerando-a apta à celebração da parceria e 

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

estabelecido neste edital. 

 

10.10 - Caberá recurso do resultado da etapa de habilitação do processo de seleção nos prazos determinados deste 

Edital. 

 

11. DO RESULTADO FINAL 

 

11.1 - A OSC melhor classificada na etapa competitiva e apta na etapa de habilitação, após o julgamento dos recursos 

por ventura apresentados, será convidada a celebrar o Termo de Colaboração, 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 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao chamamento deverão ser enviados a SMED, via INTERNET, para o 

e-mail ncei@pbh.gov.br. 

 

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 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 

formalizadas por escrito e devem ser protocoladas junto à Comissão de Seleção, por meio de protocolo, no horário de 

9h às 11h e de 14h às 16h, na SMED, situada à Rua Carangola, nº 288, térreo, sala 103, Bairro Santo Antônio, Belo 

Horizonte. 

 

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 OSC selecionada será convocada pela SMED para no prazo de 10 dias úteis 

providenciar ajustes no Plano de trabalho, sendo o prazo contado a partir da data da convocação. 

 

14.2 - A Administração Pública convocará a OSC habilitada para assinar o 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. 

 

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

a próxima classificada ou decidir fazer novo processo de chamamento público. 



 

14.3 - O termo de colaboração será firmado pelo prazo 60 (sessenta) meses, podendo ser prorrogado, de acordo com a 

conveniência e disponibilidade orçamentária da Administração Pública e legislação vigente. 

 

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

Administração Municipal. 

 

14.5 - A celebração do Termo de Colaboração objetivando o atendimento à Educação Infantil, primeira etapa da 

Educação Básica, ficará condicionada à disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros do Município de Belo 

Horizonte. 

 

14.6 - A Habilitação da OSC 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 OSC, 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 05(cinco) dias úteis após a convocação formal feita pela Secretaria Municipal de 

Educação, 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 há dois anos. 

 

15.2 A penalidade prevista no item anterior será aplicada pelo Secretário Municipal de Educação, 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 

 

16.1 - Integram este Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos que estão 

disponíveis, na íntegra, no site www.pbh.gov.br/dom: 

 

Anexo A – Política atual de atendimento por faixa etária – Educação Infantil 

Anexo B – Informação para Apuração do Valor da Subvenção;  

Anexo C – Relação de Crianças por Turma (a ser preenchido pela instituição); 

Anexo D – Proposta de Parceira apresentada pela OSC; 

Anexo E – Plano de Trabalho;  

Anexo F – Manual de prestação de contas 

(https://portaldasparcerias.pbh.gov.br/sites/default/files/manual-prestacao.pdf) 

Anexo G – minuta do termo de colaboração; 

Anexo H – Declaração – art.39 da Lei Federal nº 13.019/2014; 

Anexo I – Declaração do art.7º XXXIII da Constituição Federal da República; 

Anexo J – Atestado de regularidade da prestação de contas ou declaração de inexistência de parceria junto ao Município  

 

17. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

17.1 - A Comissão de Seleção é aquela instituída pela Portaria da Secretaria Municipal de Educação a ser publicada no 

Diário Oficial do Município. 

 

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 Secretaria Municipal de Educação, 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 - As Organizações da Sociedade Civil habilitadas mediante o presente Chamamento Público poderão 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 assinados serão publicados, 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 nº13.019/2014, 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, 22 de fevereiro de 2017 

 

Ângela Imaculada Loureiro de Freitas Dalben 

Secretária Municipal de Educação 


