
ERRATA 002/2022

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2022

A Secretaria  da Proteção Social,  Justiça, Cidadania,  Mulheres  e Direitos  Humanos – SPS, vem por meio

desta, fazer a seguinte errata ao Edital de Chamamento Público nº 01/2022.

ONDE SE LÊ:

6. DA FASE DE SELEÇÃO

6.4. Etapa 2 : Envio das propostas pelas OSCs

6.4.1. O prazo para apresentação de propostas e documentos de avaliação será de 15 (quinze) dias,

contado do fim do prazo de divulgação do Edital.

6.4.1.1. Para os fins deste Edital, são os documentos de avaliação:

a) a Certidão de Regularidade e Adimplência, a fim de comprovar tão somente o cadastro no e-

parcerias;

b) a Declaração de Ciência e Concordância, de acordo com o modelo constante do ANEXO I;

c)  o  detalhamento  das  despesas,  inclusive  os  custos  indiretos,  através  de  memória  de  cálculo,

contendo  a  descrição  dos  itens  a  serem  contratados  ou  adquiridos  com recurso  da  parceria,  a

unidade de medida correspondente, a quantidade, o valor unitário, o valor total do item e a natureza

da  despesa,  em  conformidade  com  a  parametrização  de  custos  constante  do  ANEXO  III  –

REFERÊNCIAS E PARÂMETROS PARA A PROPOSTA;

d) o Estatuto atualizado e registrado da OSC;

e) a Ata de eleição e posse do quadro dirigente atual da OSC;

f) o Portfólio contendo a comprovação documental das experiências relativas ao item (D) da Matriz

de Avaliação e a descrição minuciosa destas, das atividades ou projetos desenvolvidos, sua duração,

financiador (es), local ou abrangência, beneficiários, resultados e impactos alcançados, dentre outras

informações relevantes;

g) comprovação de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e o Comprovante

de Entrega de Documentação Anual, referente ao ano de 2021. A entidade deverá ser, portanto, de

Assistência Social;

h)  Comprovação de inscrição no Conselho Municipal  dos Direitos da Criança e do Adolescente –

COMDICA;
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LEIA-SE:

6. DA FASE DE SELEÇÃO

6.4. Etapa 2 : Envio das propostas pelas OSCs

6.4.1. O prazo para apresentação de propostas e documentos de avaliação será de 15 (quinze) dias,

contado do fim do prazo de divulgação do Edital.

6.4.1.1. Para os fins deste Edital, são os documentos de avaliação:

a) a Certidão de Regularidade e Adimplência, a fim de comprovar tão somente o cadastro no e-

parcerias;

b) a Declaração de Ciência e Concordância, de acordo com o modelo constante do ANEXO I;

c)  o  detalhamento  das  despesas,  inclusive  os  custos  indiretos,  através  de  memória  de  cálculo,

contendo  a  descrição  dos  itens  a  serem  contratados  ou  adquiridos  com recurso  da  parceria,  a

unidade de medida correspondente, a quantidade, o valor unitário, o valor total do item e a natureza

da  despesa,  em  conformidade  com  a  parametrização  de  custos  constante  do  ANEXO  III  –

REFERÊNCIAS E PARÂMETROS PARA A PROPOSTA;

d) o Estatuto atualizado e registrado da OSC;

e) a Ata de eleição e posse do quadro dirigente atual da OSC;

f) o Portfólio contendo a comprovação documental das experiências relativas ao item (D) da Matriz

de Avaliação e a descrição minuciosa destas, das atividades ou projetos desenvolvidos, sua duração,

financiador (es), local ou abrangência, beneficiários, resultados e impactos alcançados, dentre outras

informações relevantes;

g) comprovação de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e o Comprovante

de Entrega de Documentação Anual, referente ao ano de 2021. A entidade deverá ser, portanto, de

Assistência Social;

h)  Comprovação de inscrição no Conselho Municipal  dos Direitos da Criança e do Adolescente –

COMDICA;

i) Comprovação de inscrição no Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI;
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ONDE SE LÊ:

ANEXO II - MATRIZ DE AVALIAÇÃO

SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS - SPS
COMISSÃO INSTITUCIONAL DE CREDENCIAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE SELEÇÃO DO EDITAL Nº 001/2022

OSC PROPONENTE:

PROCESSO Nº:  DATA DE ABERTURA DO PROCESSO:

LOTE:

ANÁLISE DOS ITENS 4.2 E 6.4.1.1 – EXIGÊNCIAS PARA PARTICIPAÇÃO

MEMBRO DA COMISSÃO: CPF Nº:

QUESITO CONCLUSÃO

a) A OSC está cadastrada no Sistema e-Parcerias? (Item 4.2, “a”) (         ) SIM       (         ) NÃO

b) A OSC apresentou Declaração conforme modelo constante no ANEXO I - Declaração
de Ciência e Concordância? (Item 4.2, “b”)

(         ) SIM       (         ) NÃO

c) A OSC apresentou a proposta contendo o detalhamento das despesas através de
memória de cálculo? (Item 6.4.1.1, “c”)

(         ) SIM       (         ) NÃO

d) A proposta está assinada pelo Representante Legal? (         ) SIM       (         ) NÃO

e) A OSC apresentou a Ata de eleição e posse do quadro dirigente atual? (Item 6.4.1.1,
“e”)

(         ) SIM       (         ) NÃO

f) A OSC apresentou comprovante de inscrição do Conselho Municipal de Assistência
Sociail- CMAS e o Comprovante de Entrega de Documentação Anual, referente ao ano
de 2020 (item 6.4.1.1, “g”) – quando de aplicar 

(         ) SIM       (         ) NÃO

g) A OSC apresentou a declaração do(a) Secretário (a) Municipal de Assistência Social,
acerca da inserção da entidade no Cadastro Nacional de Entidades e Organizações da
Assistência  Social  – CNEAS –  Resolução nº01/2014 (item 6.4.1.1  “h”)? -  quando se
aplicar

(         ) SIM       (         ) NÃO

h) A OSC apresentou o documento COMDICA? - quando se aplicar (         ) SIM       (         ) NÃO

DESCLASSIFICADA SEM ANÁLISE DA PROPOSTA (         ) SIM       (         ) NÃO

DATA DA ANÁLISE:

ASSINATURA:

LEIA-SE:

ANEXO II - MATRIZ DE AVALIAÇÃO

SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS - SPS
COMISSÃO INSTITUCIONAL DE CREDENCIAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE SELEÇÃO DO EDITAL Nº 001/2022
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OSC PROPONENTE:

PROCESSO Nº:  DATA DE ABERTURA DO PROCESSO:

LOTE:

ANÁLISE DOS ITENS 4.2 E 6.4.1.1 – EXIGÊNCIAS PARA PARTICIPAÇÃO

MEMBRO DA COMISSÃO: CPF Nº:

QUESITO CONCLUSÃO

a) A OSC está cadastrada no Sistema e-Parcerias? (Item 4.2, “a”) (         ) SIM       (         ) NÃO

b) A OSC apresentou Declaração conforme modelo constante no ANEXO I - Declaração
de Ciência e Concordância? (Item 4.2, “b”)

(         ) SIM       (         ) NÃO

c) A OSC apresentou a proposta contendo o detalhamento das despesas através de
memória de cálculo? (Item 6.4.1.1, “c”)

(         ) SIM       (         ) NÃO

d) A proposta está assinada pelo Representante Legal? (         ) SIM       (         ) NÃO

e) A OSC apresentou a Ata de eleição e posse do quadro dirigente atual? (Item 6.4.1.1,
“e”)

(         ) SIM       (         ) NÃO

f) A OSC apresentou comprovante de inscrição do Conselho Municipal de Assistência
Sociail- CMAS e o Comprovante de Entrega de Documentação Anual, referente ao ano
de 2020 (item 6.4.1.1, “g”) – quando de aplicar 

(         ) SIM       (         ) NÃO

g) A OSC apresentou a declaração do(a) Secretário (a) Municipal de Assistência Social,
acerca da inserção da entidade no Cadastro Nacional de Entidades e Organizações da
Assistência  Social  – CNEAS –  Resolução nº01/2014 (item 6.4.1.1  “h”)? -  quando se
aplicar

(         ) SIM       (         ) NÃO

h) A OSC apresentou o documento COMDICA? - quando se aplicar (         ) SIM       (         ) NÃO

I) A OSC apresentou o documento CMDI? - quando se aplicar

DESCLASSIFICADA SEM ANÁLISE DA PROPOSTA (         ) SIM       (         ) NÃO

DATA DA ANÁLISE:

ASSINATURA:

Comissão Institucional de Credenciamento e Avaliação de Projetos – CICAP 

Fortaleza, 25 de janeiro de 2022.
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