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PARECER DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA 

 

ASSUNTO: PARECER REFERENTE À CLASSIFICAÇÃO DE OSC. 

 
OBJETO DA PARCERIA: (Proponente) 
 

Concessão de apoio da Administração Pública Municipal para a 

implantação e execução do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao 

Mundo do Trabalho - ACESSUAS TRABALHO, para atendimento direto e 

gratuito à população que se encontra em situação de vulnerabilidade e risco 

pessoal/social com idade entre 14 e 59 anos, com prioridade para usuários de 

serviços, projetos e programas de transferência de renda socioassistenciais no 

âmbito do Município de Camaçari e seus Distritos. 

 

1. Considerando o Processo susografado, que versa acerca do 

Chamamento Público nº 001/2018, que possui como objeto a celebração 

de Termo de Colaboração para execução do PROGRAMA ACESSUAS 

TRABALHO; 

2. Considerando que diante do recebimento de uma única proposta da 

OSC, denominada FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E 

EXTENSÃO E DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – FAEPE, CNPJ 

Nº 05.023.090/0001-50, das diligências realizadas e de sua posterior 

classificação; 

3. Considerando que a FAEPE 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 FAEPE, constata-se que: 

 

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

Chamamento Público: 

“4.1.1. Poderão participar do presente 
chamamento público as organizações da 
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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):  
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 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 pela 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 
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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: ENVIO 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 pela Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e 

Extensão e de Planejamento Estratégico – FAEPE, CNPJ nº 

05.023.090/0001-50. 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: 

 

TABELA 2: 

Critérios de 
Julgamento 

Metodologia de Pontuação Pontuação 
Máxima 
por Item 

(A) Informações 
sobre ações a 
serem 
executadas, 
metas a serem 
atingidas, 
indicadores que 
aferirão o 
cumprimento 
das metas e 
prazos para a 
execução das 

 
- Grau pleno de atendimento 
(4,0 pontos) 

 
4,0 
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ações e para o 
cumprimento 
das metas. 

 
(B) Grau de 

adequação da 
proposta aos 
objetivos 
específicos da 
Política de 
Assistência 
Social. 

 
- Grau pleno da descrição 
(2,0) 

2,0 

(C)  Descrição da 
Realidade 
objeto da 
parceria e do 
nexo entre essa 
realidade e a 
atividade 
proposta. 

 
 
- Grau pleno da descrição 
(1,0) 

 
 
 
1,0 

(D) Grau de 
adequação da 
proposta ao 
valor de 
referência, com 
mensão 
expressa ao 
valor global da 
proposta. 

- Grau pleno da descrição 
(1,0) 

1,0 

(E) Capacidade 
técnico-
operacional da 
instituição 
proponente 
mediante relato 
de experiência 
na realização  
de atividades ou 
projetos 
relacionados ao 
objeto da 
parceria ou de 
natureza 
semelhante. 

 
 
- Grau satisfatório de 
capacidade técnico-
operacional (1,0) 

 
 
 
1,0 

Pontuação 
Máxima Global 

 9,0 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

A Comissão de Seleção, no ato das suas atribuições estabelecidas no 

Edital de Chamamento Público nº 001/2018, para Termo de 

Colaboração à execução do PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO no 

município de Camaçari – Bahia, após proceder a análise técnica da 

Proposta Técnica e Financeira, apresentada neste certame pela  

Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão e de Planejamento 

Estratégico – FAEPE, CNPJ nº 05.023.090/0001-50, considera a OSC 

proponente, habilitada, bem como apta à celebração do Termo de 

Colaboração, objeto deste Chamamento Público. 

 

É O PARECER. 

 

 

COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

Mariana Santos Oliveira - Matrícula nº 829494 

Amanda Tinor de Oliveira Alves – Matricula nº 831014 

Maria Francineide Alves Santos – Matricula nº 9601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


