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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017/EMCOP 

 
 
Seleção de Organização da Social Civil sem fins lucrativos para prestação 
de serviços na execução das atividades constantes do Plano de 
Desenvolvimento Socioterritorial – PDST do Empreendimento Parque 
Residencial da Solidariedade.. 
 
 
A EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPULARES – EMCOP, torna 
público, para conhecimento de todos os interessados, o CHAMAMENTO PÚBLICO que 
visa selecionar Organização de Sociedade Civil Sem Fins Lucrativos, para fornecimento de 
mão de obra para a execução do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial – PDST do 
Empreendimento Parque Residencial da Solidariedade, em regime de mútua cooperação, 
através da celebração de Termo de Colaboração. A presente Seleção será realizada nos termos 
da Lei nº 13.019/2014 e suas alterações, nas demais normas vigentes sobre a matéria e 
mediante as condições fixadas neste Edital e seus Anexos. 
 
1. OBJETO 
 
1.1. O objeto deste Chamamento Público é a seleção de Organização da Social Civil Sem Fins 
Lucrativos para prestação de serviços para a execução das atividades constantes do Plano de 
Desenvolvimento Socioterritorial – PDST do Empreendimento Parque Residencial da 
Solidariedade. 
 
1.2. A entidade interessada deverá responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento de mão 
de obra para a execução do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial - PDST na forma deste 
edital. 
 
1.3. A presente seleção não gera qualquer direito aos participantes, cabendo à administração 
pública o juízo de conveniência e oportunidade. 
 
2. DO PROCESSO SELETIVO 
 
2.1. O processo seletivo será realizado por uma Comissão de Seleção previamente designada 
e publicada no Diário Oficial do Município e no sítio www.riopreto.sp.gov.br. 
 
2.2. O processo seletivo será composto de uma única fase para habilitação jurídica e fiscal e 
qualificação técnica. 
 
2.3. Fica vedada a inscrição para seleção de entidades que não tenham sede no município de 
São José do Rio Preto, conforme artigo 24, § 2º, inciso I, da Lei nº 13.019/14; 
 
2.4. As inscrições das empresas interessadas em participar do processo se dará no dia 09 de 
agosto de 2017. 
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2.5. Todas as publicações e intimações, inclusive para fins de recurso, serão feitas no sítio 
www.riopreto.sp.gov.br, e no quadro de avisos fixado no hall de entrada no prédio da 
EMCOP. 
 
2.6. A inscrição e a apresentação de recursos deverão ser endereçadas a Comissão de Seleção 
designada por Portaria e protocoladas na EMCOP, localizada na Travessa Paulo Laurito, 49, 
Vila Maria, CEP: 15025-410, São José do Rio Preto-SP, Fone (17) 3216-5655, no horário 
comercial das 7:30 às 17:00 horas, não sendo permitido o recebimento de documentação fora 
dos prazos estabelecidos neste Edital. 
 
3. DO CONTEÚDO E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 
3.1. A documentação necessária à Habilitação Inicial, bem como as Propostas (técnicas e de 
preço) deverão ser apresentadas em envelopes distintos, conforme abaixo: 
 

(IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE) – ENVELOPE N° 01 
DOCUMENTAÇÃO – HABILITAÇÃO INICIAL 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017-EMCOP 
 
 

(IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE) – ENVELOPE Nº 02 
PROPOSTA  

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2017-EMCOP 
 
3.2. Os documentos deverão ser apresentados da seguinte forma: 
 
a) originais ou publicação em Órgão Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de cópia 
autenticada em Cartório, ou por participante da Comissão de Seleção; 
 
b) dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipótese do 
documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado de 
declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre sua validade. Na ausência 
de tal declaração ou regulamentação, o documento será considerado válido pelo prazo de 30 
(trinta) dias, a partir da data de sua emissão. 
 
4. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
 
4.1. A entidade interessada em receber recursos da Empresa Pública, deverá apresentar a 
documentação da seguinte forma: 
 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO INICIAL 
 
I. Prova de regularidade jurídica: Estatuto, Contrato Social ou documentos equivalentes; 
 
II. Ata de posse do mandato da diretoria; 
 
III. Ata de posse atual do Órgão Interno de Fiscalização Financeira; 
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IV. Cópia do CPF e Carteira de Identidade, devidamente autenticados, do Presidente ou 
representante legal da entidade; 
 
V. Declaração de Responsabilidade, com firma reconhecida em cartório, no original, 
conforme modelo Anexo III; 
 
VI. Certidão comprovando a regularidade para com as Fazendas Municipal, Estadual e 
Federal; 
 
VII. Certidão comprovando a regularidade relativa à Seguridade Social; 
 
VIII. Certidão comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviços – FGTS; 
 
IX. Comprovação de no mínimo, 1 (um) ano 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; 
 
X. Termo de Credenciamento de Participação devidamente preenchido – Anexo IV. 
 
5. DA PROPOSTA 
 
ENVELOPE Nº 02 – DA PROPOSTA 
 
5.1. Os documentos deverão ser apresentados em única via, em papel timbrado da 
ENTIDADE, em língua portuguesa, e redigidos com clareza e de maneira metódica e 
racional, de modo a oferecer fácil compreensão, com todas as folhas assinadas ou rubricadas 
manualmente pelo representante legal da ENTIDADE ou por seu procurador legalmente 
constituído. 
 
5.2. Os proponentes são responsáveis pela veracidade das informações prestadas, arcando 
com as consequências de eventuais erros no preenchimento e no envio de documentos, 
isentando a EMCOP de qualquer responsabilidade civil ou penal. 
 
5.3. A apresentação da proposta implicará, ao seu autor, o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento e só será efetivada após o seu envio por meio físico, não estando 
caracterizada a habilitação do participante, que é fase posterior. 
 
5.4. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. Quaisquer ônus, incluídas as despesas com 
cópias, correio e emissão de documentos, serão de exclusiva responsabilidade do proponente. 
 
5.5. Informações e orientações das inscrições poderão ser obtidas por meio do endereço de e-
mail: comselecao.emcop@riopreto.sp.gov.br. 
 
6. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
6.1. A abertura dos envelopes será realizada observado o seguinte: 
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LOCAL: EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPULARES - EMCOP. 
DATA: 10/08/2017 
HORÁRIO: 09H00 
 
6.2. A abertura dos envelopes será realizada em sessão pública pela Comissão de Seleção de 
Chamamento Público. 
 
6.3. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que 
impeça a realização deste evento na data acima mencionada, o chamamento público ficará 
automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de 
nova comunicação. 
 
7. DO PROCEDIMENTO DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
7.1. A Comissão de Seleção designada pela EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES 
POPULARES - EMCOP, através de Portaria, abrirá o ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTO 
PARA HABILITAÇÃO INICIAL para que os membros da Comissão possam examinar e 
rubricar cada documento. 
 
7.2. A Comissão de Seleção poderá suspender a sessão sempre que julgar necessário para 
analisar os documentos objetivando confirmar as informações prestadas. 
 
7.3. Após o exame da documentação apresentada e a formulação de eventuais impugnações, 
deverá a Comissão de Seleção apresentar sua decisão sobre a habilitação da participante e 
consultá-la sobre a interposição de recursos, determinando o prazo para este fim. 
 
7.4. Será INABILITADA a entidade cuja documentação não satisfizer às exigências deste 
Chamamento Público. 
 
7.5. Transcorrido o prazo sem interposição de recursos, havendo expressa desistência de 
participante (s) ou após julgamento dos recursos interpostos, proceder-se-á a classificação. 
 
8. SELEÇÃO E CRITÉRIOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DAS DOCUMENTAÇÕES E 
DA PROPOSTA 
 
8.1. A seleção será analisada pela Comissão de Seleção em duas fases distintas e 
subsequentes: 
 
8.1.1. HABILITAÇÃO INICIAL: nesta fase, será analisada a condição de habilitação do 
proponente (envelope 01) para participar do presente Chamamento Público, nos termos deste 
edital. 
 
8.1.2. AVALIAÇÃO DA PROPOSTA: nesta fase somente os proponentes habilitados, 
conforme o item 8.1.1. terão suas propostas avaliadas, segundo critérios elencados abaixo, 
que consistirão em verificar se os serviços, programas e projetos atendem os requisitos 
técnicos. 
 
8.1.2.1. O envelope de n º02, correspondente à PROPOSTA TÉCNICA E DE PREÇO, 
abordará os seguintes quesitos descritos e posteriormente definidos: 
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Os quesitos serão pontuados de acordo com os critérios abaixo discriminados: 
 

 
8.1.2.2. PROPOSTA DE PREÇOS 
 
Após o exame das propostas, a Comissão atribuirá a Nota de Preços, que será calculada da 
seguinte forma: 
 

 
8.1.2.3. No ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA deverão ser encartados os documentos 
elencados abaixo: 
 

Quadro de Pontuação da PROPOSTA TÉCNICA
item discriminação pontuação máxima
I 1-Experiência da entidade 5
II 2-Plano de trabalho para execução das atividades 10
III 3-Caráter técnico dos profissionais da coordenação para o projeto - Assitente Social e Administrativo 5

PROPOSTA DE PREÇOS
item discriminação pontuação máxima
I Proposta com o menor preço global 20
II Proposta com segundo menor preço global 10
III Proposta com o terceiros menor preço global 6
IV Proposta com o quarto menor preço global e seguintes 4

1-Experiência da entidade
item discriminação pontuação máxima
I Execução de projetos sociais em empreendimentos com mais de 1200  famílias participantes 5
II Execução de  projetos sociais em empreendimentos com 600 a 1200 famílias participantes 3
III Execução de  projetos sociais em empreendimentos com menos 600 famílias participantes 1
IV Sem experiência em execução de projetos sociais em empreendimentos 0

OBS: Pontuação não cumulativa.

2-Plano de trabalho para execução das atividades
item discriminação pontuação máxima
I Apresentar cronograma com horários e espaço a ser utilizado - maior número de horas técnicas 10
II Apresentar cronograma com horários e espaço a ser utilizado - segundo  maior número de horas técnicas 5
III Apresentar cronograma com horários e espaço a ser utilizado - terceiro maior número de horas técnicas e seguintes 3

3-Caráter técnico dos profissionais da coordenação para o projeto - Assitente Social e Administrativo 
item discriminação pontuação máxima
I Os dois profissionais com experiência em desenvolvimento de projetos sociais na área habitacional 5
II Apenas um dos profissionais com experiência em desenvolvimento de projetos sociais na área habitacional 3
III Nenhum dos profissionais com experiência em desenvolvimento de projetos sociais na área habitacional 0

OBS: Pontuação não cumulativa.
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I) Atestado fornecido por instituição de direito público ou privada que comprove experiência 
prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante ao 
objeto da parceria, para fins de pontuação do critério técnico, conforme ítem 8.1.2.1 do 
presente edital; 
 
II. Atestado que comprove que o Assistente Social e o Administrativo, coordenadores do 
projeto, tenham graduação em nível superior, com experiência de prática profissional em 
ações socioeducativas em intervenções de saneamento e de habitação, para fins de pontuação 
do critério técnico, conforme ítem 8.1.2.1 do presente edital; 
 
III. Anexo II – Planilha dos itens 8, 9 e 11 do Plano de Trabalho, devidamente preenchida. 
 
A proposta técnica será avaliada considerando-se os parâmetros acima elencados. 
 
8.1.2.4. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 
8.1.2.4.1. A classificação far-se-á pela ordem crescente da pontuação obtida, sendo 
considerada vencedora a proponente que obtiver a maior nota final, que será obtida através da 
seguinte fórmula: 
 
NF= (0,5 X TPT) + (0,5 X NP) 
Onde: NF = Nota Final 
TPT = Total de Pontos da Proposta Técnica 
 
NP = Nota da Proposta de Preço 
 
8.1.2.4.2. Serão desclassificadas as Propostas de Preços que não atenderem às especificações 
e às exigências contidas neste edital bem como aquelas que apresentarem preços excessivos 
ou manifestamente inexequíveis. 
 
8.1.2.4.3. Não será levada em consideração para efeito de julgamento, a proposta que 
contenha vantagem não prevista no edital. 
 
8.1.2.4.4. Em caso de empate será realizado o sorteio para definir a ENTIDADE que 
executará os serviços. 
 
8.1.3.1. Na hipótese de a Organização da Sociedade Civil selecionada não atender aos 
requisitos exigidos no inciso V do art. 33 da Lei Federal nº 13.019/2014, aquela 
imediatamente mais bem classificada será convidada a aceitar a celebração de parceria nos 
termos ofertados pela concorrente desqualificada. 
 
8.1.3.2. Caso a Organização da Sociedade Civil convidada aceite celebrar a parceria, 
proceder-se-á à verificação dos documentos que comprovem o atendimento dos requisitos 
previstos no inciso V do art. 33 da Lei Federal nº 13.019/2014. 
 
8.1.3.3. Em caso de não atendimento dos requisitos previstos no inciso V do art. 33 da Lei 
Federal nº 13.019/2014, os procedimentos dos itens 8.1.3.1 e 8.1.3.2 serão seguidos 
sucessivamente até que se conclua a seleção prevista neste edital. 
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8.2. Serão desconsideradas as propostas: 
 
8.2.1. que não apresentem preenchidos todos os documentos básicos listados neste edital, com 
datas atuais; 
 
8.2.2. que estiverem com pendências relativas à prestação de contas ou com contas reprovadas 
em quaisquer convênios/termos firmados anteriormente com a Emcop ou Prefeitura 
Municipal de São José do Rio Preto/SP; 
 
8.2.3. tenham em suas relações anteriores com a EMCOP ou a Prefeitura Municipal de São 
José do Rio Preto/SP incorrido em pelo menos uma das seguintes condutas: 
 
I . omissão no dever de prestar contas; 
 
II. descumprimento injustificado do objeto de convênios, contratos de repasse ou termos de 
parceria; 
 
III. desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos; 
 
IV. ocorrência de dano ao erário; 
 
V. prática de outros atos ilícitos na execução de convênios, contratos de repasse ou termos de 
parceria; 
 
VI. que não atendam aos itens deste Edital e seus anexos. 
 
8.3. Após análise da documentação, de acordo com os critérios definidos neste Edital, a 
Comissão de Seleção emitirá parecer das propostas encaminhadas a este edital e divulgará o 
resultado final do processo através de ampla divulgação. 
 
9. DA ETAPA DE CONVOCAÇÃO 
 
9.1. A convocação ocorrerá no ato de homologação do resultado final da fase de seleção e 
será reforçada por meio da divulgação do resultado no sítio eletrônico 
www.riopreto.sp.gov.br. 
 
9.2. A homologação do resultado final não constitui direito à celebração do Termo de 
Colaboração para entidade vencedora, sendo mera expectativa de direito. 
 
9.3. A EMCOP chamará a entidade vencedora e abrirá programa para a inclusão do projeto no 
referido sistema e instruir o processo referente à celebração do Termo de Colaboração, em 
observância à Lei Federal 13.019/2014. 
 
9.4. A celebração do Termo de Colaboração ocorrerá desde que haja disponibilidade 
orçamentária, podendo o cronograma financeiro de desembolso ser adequado a 
disponibilidade financeira da EMCOP. 
 
9.5. A EMCOP poderá, se necessário, solicitar à proponente adequação física e financeira. 
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9.6. A EMCOP será responsável pela coordenação da fase de habilitação das inscrições e pela 
avaliação das propostas da chamada pública, cabendo a instrução processual com vistas à 
parceria, acompanhamento, avaliação e prestação de contas. 
 
10. DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 
 
10.1. Para celebração e assinatura do Termo de Colaboração é imprescindível a observância 
aos artigos 33 a 38 da Lei 13.019/2014, bem como dos seguintes itens: 
 
10.1.1. Parecer Técnico Favorável ou, no caso de parecer com condicionante, o devido 
atendimento das condicionantes elencadas; 
 
10.1.2. Parecer Jurídico Favorável ou, no caso de parecer com recomendações, o devido 
atendimento das recomendações elencadas; 
 
10.1.3. Disponibilidade orçamentária e financeira; 
 
10.1.4. Cumprimento de todas as etapas deste edital; 
 
10.1.5. Inexistência de pendências documentais ou ajustes referentes à proposta de parceria; 
 
10.1.6. Plano de Trabalho aprovado pelo responsável concedente. 
 
10.1.7. Compromisso de disponibilizar ao cidadão, por meio da internet ou, na sua falta, em 
sua sede, consulta ao extrato da parceria ou outro instrumento utilizado, contendo, pelo 
menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos. 
 
11. DAS OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE 
 
11.1. Para a celebração do Termo de Colaboração, a entidade selecionada deverá apresentar: 
 
I. certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida 
ativa; 
 
II. certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto 
registrado e eventuais alterações; 
 
III. documento que evidencie a situação das instalações e as condições materiais da entidade, 
quando essas instalações e condições forem necessárias para a realização do objeto pactuado; 
 
IV. cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual; 
 
V. relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, 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; 
 
VI. cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no 
endereço registrado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB; 
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VII. certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do 
estatuto registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão 
simplificada emitida por junta comercial; 
 
VIII. relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, 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; 
 
IX. cumprir as demais determinações da Lei Federal nº 13.019/2014, inclusive com relação à 
Prestação de Contas; 
 
X. Executar o Plano de Trabalho conforme aprovado; 
 
XI. Assinar o Termo de Colaboração, conforme Anexo V deste instrumento. 
 
12 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
12.1. O prazo para execução do Termo de Colaboração será de 12 (doze) meses, contados da 
data da ordem de serviço para início da execução das atividades. 
 
13. DO VALOR A SER REPASSADO 
 
13.1. Os recursos destinados para custeio das ações serão liberados em 12 (doze) parcelas 
mensais, no importe de até R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), conforme a 
natureza do projeto. 
 
13.2. As despesas decorrentes deste Chamamento Público correrão à conta das seguintes 
dotações orçamentárias: 
 
Ficha 024 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte de recurso: Transferência de Convênios Federais 
Dotação – 03.01.16482.00141.046.339039.05 
 
13.3. Havendo constatação de irregularidade na prestação de contas da parcela apresentada, 
ficarão suspensos os repasses das parcelas subsequentes, até que a irregularidade seja sanada 
ou o recurso restituído. 
 
14. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
14.1. O acompanhamento, a avaliação da execução e a prestação de contas do Termo de 
Colaboração firmado devem guardar observância a Lei Federal 13.019/2014, de 31 de julho 
de 2014. 
14.2. Caberá à Comissão de Monitoramento e Avaliação deste Edital, designada em Portaria o 
acompanhamento, a avaliação da execução e a aprovação da prestação de contas do Termo de 
Colaboração. 
 
14.3. Os proponentes beneficiários comprometem-se a cumprir o projeto na forma em que foi 
aprovado, salvo alterações com anuência prévia do órgão gestor desta seleção pública. 
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14.4. O proponente deverá observar, caso se aplique, a regulamentação constante da Lei n° 
9.610/1998, referente a Direitos Autorais. 
 
14.5. As obrigações, deveres e direitos do proponente, o prazo para entrega do serviço, os 
procedimentos para alteração parcial do Plano de Trabalho aprovado, e as informações e 
documentos que deverão constar da prestação de contas estão regulamentados na Lei 
13.019/2014 e alterações. 
 
15. DAS SANÇÕES, IMPEDIMENTOS E VEDAÇÕES 
 
15.1. O Termo de Colaboração deverá ser executado em estrita observância às cláusulas 
avençadas e às normas pertinentes, inclusive a Lei 13.019/2014, sendo vedado: 
 
I. pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de quadro de pessoal de 
órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta, por serviços de consultoria ou 
assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas em leis específicas e na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias; 
 
II. alterar o objeto do Termo de Colaboração; 
 
III. utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da 
estabelecida no instrumento; 
 
IV. realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento; 
 
V. efetuar pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se expressamente 
autorizada pela autoridade competente do concedente, e desde que o fato gerador da despesa 
tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado; 
 
VI. transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades 
congêneres. 
 
15.2. Não receberão recursos os proponentes classificados que apresentarem débito com 
Tributos Municipais, Federais e Estaduais. 
 
15.3. Não serão atendidas solicitações de reavaliação por preenchimento equivocado do 
requerimento. 
 
15.4. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria a organização da 
sociedade civil que: 
 
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 dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão 
ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado 
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este termo de colaboração, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou 
companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo 
grau; 
 
IV. tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 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; 
 
c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo; 
 
V. 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 13.019/2014; 
 
d) a prevista no inciso III do art. 73 da Lei 13.019/2014; 
 
VI. 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; 
 
VII. 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 no 8.429, de 2 de junho de 1992; 
 
§ 1º. Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada a transferência de novos recursos no 
âmbito de parcerias em execução, excetuando-se os casos de serviços essenciais que não 
podem ser adiados sob pena de prejuízo ao erário ou à população, desde que precedida de 
expressa e fundamentada autorização do dirigente máximo do órgão ou entidade da 
administração pública, sob pena de responsabilidade solidária. 
 
§ 2º. Em qualquer das hipóteses previstas, persiste o impedimento para celebrar parceria 
enquanto não houver o ressarcimento do dano ao erário, pelo qual seja responsável a 
organização da sociedade civil ou seu dirigente. 
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§ 4º. Para os fins do disposto na alínea a, do inciso IV, e no § 2o, não serão considerados 
débitos que decorram de atrasos na liberação de repasses pela administração pública ou que 
tenham sido objeto de parcelamento, se a organização da sociedade civil estiver em situação 
regular no parcelamento. 
 
§ 5º. A vedação prevista no inciso III não se aplica à celebração de parcerias com entidades 
que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas naquele inciso, 
sendo vedado que a mesma pessoa figure no termo de colaboração, no termo de fomento ou 
no acordo de Colaboração, simultaneamente como dirigente e administrador público. 
 
§ 6º. Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de 
políticas públicas. 
 
15.5. Ressalvado o disposto no art. 3º, e no parágrafo único do art. 84 da Lei 13.019/2014, 
serão celebradas nos termos desta Lei as parcerias entre a administração pública e as 
entidades referidas no inciso I do art. 2o. 
 
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1. A concessão do apoio financeiro não gera vínculo de qualquer natureza ou relação de 
trabalho com a EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPULARES – EMCOP. 
 
16.2. A documentação que contenha vício de qualquer natureza ou a inobservância de 
qualquer vedação deste edital ensejará a desclassificação da entidade, podendo ocorrer em 
qualquer momento do certame. 
 
16.3. O ônus da participação neste edital é de exclusiva responsabilidade do proponente. 
 
16.4. Não serão devolvidos documentos ou materiais encaminhados, cabendo à Comissão de 
Seleção deste edital seu arquivamento ou destruição. 
 
16.5. As peças promocionais deverão ter caráter informativo ou de orientação técnica, e não 
poderão trazer nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. 
 
16.6. Candidatura apresentada com ausência de informações, de modo a prejudicar a análise, 
será desclassificada, tanto na fase de habilitação, quanto na fase de seleção. 
 
16.7. Eventuais irregularidades relacionadas aos requisitos de participação, constatadas a 
qualquer tempo, implicarão a inabilitação da proposta. 
 
16.8. O proponente será o único responsável pela veracidade da proposta e de eventuais 
documentos encaminhados, isentando a EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES 
POPULARES - EMCOP de qualquer responsabilidade civil ou penal. 
 
16.9. Caso seja necessário, poderá realizar ajustes no regulamento estabelecido neste edital, 
por meio de publicação em seu sitio oficial, caso o ajuste venha a afetar, de qualquer modo, a 
formulação das propostas, será reaberto o prazo das inscrições. 
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16.10. Os casos omissos serão apurados e encaminhados à apreciação da Comissão de 
Seleção, cabendo à esta a decisão terminativa, através do e-mail 
comselecao.emcop@riopreto.sp.gov.br 
 
16.11. A EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPULARES - EMCOP publicará 
no Diário Oficial do Município as portarias de que trata este edital. 
 
16.12. É responsabilidade do proponente acompanhar a divulgação de todas as fases deste 
certame. 
 
17. A entidade vencedora que deixar de comparecer para assinatura do Termo de 
Colaboração, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos a contar de sua convocação, perderá 
o direito à parceria em conformidade com a Lei, sem prejuízo das sanções previstas na 
legislação que rege este processo de seleção. 
 
18. Até a assinatura do Termo de Colaboração, poderá a Comissão de Seleção desclassificar 
as propostas das entidades participantes, em despacho motivado, sem direito a indenização ou 
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções, se tiver ciência de fato ou circunstância, 
anterior ou posterior ao julgamento da seleção, que represente infração aos termos do Edital, 
respeitado o contraditório. 
 
19. Cabe à EMCOP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura do Termo de 
Colaboração, designar oficialmente a Comissão de Monitoramento e Avaliação da Execução 
do Termo de Colaboração, e seu respectivo Gestor, objeto deste edital, composta por 3 (três) 
representantes da EMCOP, nos termos do inciso XI do Art. 2º da Lei nº 13.019/2014. 
 
20.Os casos omissos e as dúvidas relativas a este edital serão dirimidas pela Comissão de 
Seleção. 
 
21. Integram o presente Edital, como se nele estivessem transcritos, os seguintes anexos: 
 
ANEXO I – PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL. 
ANEXO II – PLANILHA DO ÍTEM 9 DO PLANO DE TRABALHO. 
ANEXO III – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. 
ANEXO IV – TERMO DE CREDENCIAMENTO DE PARTICIPAÇÃO. 
ANEXO V - MINUTA DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2017/EMCOP 
 
 
São José do Rio Preto/SP,          de          de 2017. 
 
 
 
IVANA CRISTINA HIDALGO 
Presidente da Comissão de Seleção do Chamamento Público n. 002/2017/EMCOP 


