
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0404/2019 – 
PREGÃO Nº 197/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: 

PROMINENTE FORNECEDOR: 
 LOTE 03: VALOR GLOBAL: 

R$  (Cento e vinte mil reais). conforme descrito 
abaixo:

Registro de preços para aquisição de KITS e Itens 
para Acolhimento dos usuários em situação de 
vulnerabilidade atendidos pelo CRAM,CREAS e Centro 
POP através da Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Cidadania - SEDES. RITA 
MARIA CONCEICAO SILVA.

120.000,00

 

DATA DA ASSINATURA: 14/11/2019. ANDREA 
BARBOSA MONTENEGRO SILVA Secretária da 

.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
00616.11.07.682.2019

Camaçari, 11 de novembro de 2019.

 
PARECER DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E CIDADANIA

 
ASSUNTO: PARECER REFERENTE À 
CLASSIFICAÇÃO DE OSC.

A formalização de termo de colaboração que terá por 
objeto a concessão de apoio da administração pública 
para a execução de acolhimento de crianças e 
adolescentes, na modalidade CASA LAR, com 
capacidade para 20 (vinte) crianças e adolescentes de 
ambos os sexos, que se encontram sob medida de 
proteção.

 
1.  Considerando o Processo susografado, que versa 
acerca do Chamamento Público nº 001/2019, que possui 
como objeto a celebração de Termo de Colaboração para 
execução de Acolhimento de Criança e Adolescentes na 
modalidade Casa Lar

;
2.  Considerando que diante do recebimento de uma 
única proposta da OSC, denominada ALDEIAS 
INFANTIS SOS BRASIL,  
das diligências realizadas e de sua posterior 
classificação;
3.  Considerando que a ALDEIAS INFANTIS SOS 
BRASIL apresentou proposta financeira compatível com 
o valor de referência expresso no Edital;
4.  Considerando o parecer técnico referente à análise do 
julgamento da proposta da ALDEIAS INFANTIS SOS 
BRASIL, constata-se que:

 
a) Quanto ao item 4 do Edital, das Condições de 
Participação no Chamamento Público:

a) entidade privada sem fins lucrativos (associação ou 
fundação) que não distribua entre os 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 

 – 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania – 
SEDES

 
OBJETO DA PARCERIA: (Proponente)

 

, com capacidade para 20 (vinte) 
crianças e adolescentes de ambos os sexos, que se 
encontram sob medida de proteção

CNPJ nº 35.797.364/0020-91,

“4.1.1. Poderão participar do presente chamamento 
público as organizações da sociedade civil, que atendam 
aos requisitos previstos no art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” 
ou “c”, da Lei nº 13.019, de 2014 (com redação dada pela 
Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015):
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parcelas do 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;);”

           
Examinando-se o Estatuto da proponente, trata-se de 
uma entidade privada, sem fins lucrativos, que não 
distribui entre seus membros, conselheiros e diretores, 
eventuais resultados e sobras ou excedentes 
operacionais, e demais requisitos expressos no item 
4.1.1 “a”, considerando-se, por conseguinte, preenchido 
o requisito.
b)    Quanto ao item 5 do Edital, REQUISITOS DE 
IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO 
DE COLABORAÇÃO, com base na análise da 
documentação apresentada pela entidade proponente, 
bem como, na diligência preliminar efetuada pela 
Comissão de Seleção. E ainda, conforme declaração do 
ANEXO VI - DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE 
IMPEDIMENTOS, subscrita pelo dirigente da entidade, 
não resta demonstrado nenhum dos requisitos 
impeditivos à formalização do Termo;
c)   No que diz respeito ao item 6 do Edital, PARA 
HABILITAÇÃO E CELEBRAÇÃO DO TERMO DE 
COLABORAÇÃO, A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL DEVERÁ APRESENTAR OS SEGUINTES 
DOCUMENTOS, DE ACORDO COM O DISPOSTO NOS 
ARTIGOS 33 E 39 DA LEI FEDERAL N° 13.019/2014, 
verifica-se que a entidade proponente apresenta todo o 
Rol de documentos elencados nos incisos deste item, 
dentro dos prazos de validade, com cópias autenticadas 
e autenticidades comprovadas;
d)   De acordo com o estabelecido no item 8.4 ETAPA 2: 
ENV IO  DAS PROPOSTAS/ENVELOPE DE  
HABILITAÇÃO,  PROPOSTA E PLANO DE 
TRABALHO, PELAS OSCs, os envelopes foram 
recebidos presencialmente, dentro do prazo 
estabelecido, devidamente lacrados, com o nome da 
instituição proponente identificado como remetente e 
com registro de endereço em Camaçari.
e)   Aberto os envelopes, a Comissão de Seleção 
constatou que  os seus conteúdos estão em 
conformidade com o item 8.4.1 e 8.4.2, em uma única via, 
com todas as folhas rubricadas e numeradas 
sequencialmente e devidamente assinadas pelo 
representante legal da OSC. No conteúdo da proposta 
estão presentes as informações mínimas descritas no 
item 8.4.4;
f)  Com relação ao preceituado no item 8.5 ETAPA 3: 
ETAPA COMPETITIVA DE AVALIAÇÃO DAS 
PROPOSTAS PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO, foi 
analisada a única proposta concorrente no certame, na 
data estabelecida na Tabela 01(item 8.1), apresentada 
p e l a  A L D E I A S  I N FA N T I S  S O S ,  

 Nesta fase, a Comissão de Seleção 
verificou se a proposta em análise contém as 
informações que atendam aos critérios de julgamento 
estabelecidos na Tabela 2 (item 8.5.4) conforme segue:
g)     

 
TABELA 2:

C N P J  n º  
35.797.364/0020-91.

5.  CONCLUSÃO

 
A Comissão de Seleção, no ato das suas atribuições 
estabelecidas no Edital de Chamamento Público nº 
001/2019, para a concessão de apoio da administração 
pública para a execução de acolhimento de crianças e 
adolescentes, na modalidade CASA LAR, com 
capacidade para 20 (vinte) crianças e adolescentes de 
ambos os sexos, que se encontram sob medida de 
proteção a partir do Termo de Colaboração à execução 
do no município de Camaçari – Bahia, após proceder a 
análise técnica da Proposta Técnica e Financeira, 
apresentada neste certame pela ALDEIAS INFANTIS 
SOS, , considera a OSC 
proponente, habilitada, bem como apta à celebração do 
Termo de Colaboração, objeto deste Chamamento 
Público.

 
É O PARECER. 

 
COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 
Michelle Miyaji Saraiva - Matrícula nº 830595
Mirna Brito da Costa – Matricula nº 828948
Monique Martins Rivas – Matricula nº 830457

CNPJ nº 35.797.364/0020-91

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO 
CONTRATO Nº 005/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 250/2018 - PMC
   

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL

CNPJ Nº 34.327.635/0001-10

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

22867.07.12.729/2019
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