EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2018
RESULTADO FINAL
SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA EXECUÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO
NA ÁREA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, PARA O EXERCÍCIO
DE 2018.

•

Edital de Chamamento Público item 9.5.9. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o
desempate será feito com base na maior pontuação obtida no critério de julgamento (A). Persistindo a
situação de igualdade, o desempate será feito com base na maior pontuação obtida, sucessivamente, nos
critérios de julgamento (B), (E) e (D). Caso essas regras não solucionem o empate, será considerada
vencedora a entidade com mais tempo de constituição e , em último caso, a questão será decidida por
sorteio.

•

Item 10.2. Etapa 1: Convocação da OSC selecionada para apresentação do plano de trabalho e
comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre
nos impedimentos (vedações) legais. Para a celebração da parceria, a STDS convocará a OSC
selecionada para, nas datas estabelecidas na Tabela 01, apresentar o seu plano de trabalho (anexo V),
com sua respectiva memória de cálculo e a documentação exigida para comprovação dos requisitos
para a celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos legais (arts. 28, caput, 33, 34 e
39 da Lei nº 13.019, de 2014).

•

Item 10.3.4. Nos termos do §1º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, na hipótese de a OSC
selecionada não atender aos requisitos previstos na Etapa 1 da fase de celebração, incluindo os
exigidos nos arts. 33 e 34 da referida Lei, aquela imediatamente mais bem classificada poderá ser
convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos da proposta por ela apresentada.
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Fortaleza, 11 de maio de 2018.
Comissão de Seleção do Edital de Chamamento Público nº 006/2018.

