
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E LOGÍSTICA

CENTRAL DE LICITAÇÕES - CENLIC

EDITAL 

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 199-2020

CREDENCIAMENTO PARA QUALIFICAÇÃO
DE  ENTIDADES  PRIVADAS  SEM  FINS
LUCRATIVOS  COMO  ORGANIZAÇÃO
SOCIAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO. 

O MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL, por meio da Central de Licitações - CENLIC torna
público  aos  interessados  que,  de  acordo  com  a  Lei  Municipal  n.º  8.059,  de  17  de
dezembro de  2015  e  Decreto  Municipal  n.º  19.093,  de  13  de  setembro  de  2017  de
setembro de 2017, encontra-se aberto o  CHAMAMENTO PÚBLICO, com o objetivo de
qualificar  entidades privadas sem fins lucrativos como organização social  na  área da
educação, autorizado pelo processo n.º 2020/40765/CENLIC de 03/11/2020.

1 - DO OBJETO:

1.1. O objeto do presente Chamamento Público é o credenciamento de entidades de
direito privado, sem fins lucrativos que desejam se qualificar como Organização Social na
área de serviços em educação, neste Município, tudo conforme este edital.

1.2. A Qualificação como Organização Social, no âmbito do Município de Caxias do
Sul,  por ato do Poder Executivo,  não vincula a contratação por meio de Contrato de
Gestão.  As  entidades  qualificadas  como  Organizações  Sociais  poderão  participar  de
processo de seleção, para fins de escolha da melhor proposta e/ou técnica, nos termos
definidos  posteriormente  em  edital,  onde  serão  obedecidos  os  princípios  gerais  que
regem  a  Administração  Pública  para  o  recebimento,  julgamento  e  classificação  das
propostas.

1.3.  Assim, deverá ser entregue e protocolizado na Central de Licitações - CENLIC,
situada na Rua Alfredo Chaves,  n.º  1.333,  Bairro Exposição,  CEP 95020-460,  Centro
Administrativo Municipal “Vinícius Ribeiro Lisboa”, em Caxias do Sul, RS, no horário das
10h às 16h, no período de 23 de novembro de 2020 à 14 de dezembro de 2020,
todos os documentos indispensáveis para a referida qualificação.

1.4. A documentação deverá, preferencialmente, ser apresentada com todas as folhas
rubricadas, além de numeradas.

2. DA DOCUMENTAÇÃO PARA A QUALIFICAÇÃO:

Para  fins  de  obtenção  da  Qualificação  como  Organização  Social,  as  entidades
deverão apresentar, conforme a Lei Municipal n.º 8.059 de 17 de dezembro de 2015 e
Decreto Municipal n.º 19.093, de 13 de setembro de 2017, os seguintes documentos:
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2.1. Habilitação Jurídica

I - Ato constitutivo, devidamente registrado, dispondo, necessariamente, sobre:

a) natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área de atuação;

b) finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes
financeiros no desenvolvimento das próprias atividades;

c)  ter,  como  órgãos  de  deliberação  superior  e  de  direção,  um  conselho  de
administração e uma diretoria definida nos termos do estatuto, asseguradas àquela
composição e atribuições normativas e de controle básicas previstas nesta Lei;

d)  participação,  no  órgão  colegiado  de  deliberação  superior,  de  representante  do
Poder Público e de membros da comunidade,  de notória capacidade profissional e
idoneidade moral;

e) composição e atribuições da diretoria;

f) obrigatoriedade de publicação anual, no órgão oficial do Município, dos relatórios
financeiros e do relatório de execução do Contrato de Gestão;

g) no caso de associação civil, a aceitação de novos associados, na forma do estatuto;

h) proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer
hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou
membro da entidade; e

i) previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que
lhe foram destinados,  bem como dos  excedentes  financeiros  decorrentes  de  suas
atividades,  em  caso  de  extinção  ou  desqualificação,  ao  patrimônio  de  outra
organização social qualificada no âmbito do Município de Caxias do Sul, da mesma
área de atuação, ou ao patrimônio do Município, na proporção dos recursos e bens por
ele alocados nos termos do Contrato de Gestão;

j)  o Conselho de Administração deverá estar  estruturado nos termos do respectivo
estatuto,  observados,  para  fins  de  atendimento  dos  requisitos  de  qualificação,  os
seguintes critérios básicos:

I - ser composto por membros com formação compatível com os objetivos do Contrato de
Gestão:

a)  20%  (vinte  por  cento)  a  40%  (quarenta  por  cento),  de  membros  natos
representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto da entidade;

b) 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) de membros natos representantes de
entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto;

c) até 10% (dez por cento), no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os
membros ou os associados;
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d) 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) de membros eleitos pelos demais
integrantes  do  conselho,  dentre  pessoas  de  notória  capacidade  profissional  e
reconhecida idoneidade moral; e

e) até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida
pelo estatuto;

II  -  os  membros  eleitos  ou  indicados  para  compor  o  Conselho  terão  mandato  de  4
(quatro) anos, admitida uma recondução;

III - os representantes de entidades previstos nas alíneas "a" e "b" do inciso I, devem
corresponder a mais de 50% (cinquenta por cento) do Conselho;

IV - o primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de 2
(dois) anos, segundo critérios estabelecidos no estatuto;

V - o dirigente máximo da entidade pode participar das reuniões do Conselho, não tendo
direito a voto;

VI  -  o Conselho reunir-se-á ordinariamente,  no mínimo, 3 (três)  vezes a cada ano e,
extraordinariamente, a qualquer tempo;

VII - os conselheiros não receberão remuneração pelos serviços que, nesta condição,
prestarem  à  organização  social,  ressalvada  a  ajuda  de  custo  por  reunião  da  qual
participem; e

VIII - os conselheiros eleitos ou indicados para integrar a diretoria da entidade deverão
renunciar ao conselho ao assumirem as correspondentes funções executivas.

IX  -  para  fins  de  atendimento  aos  requisitos  de  qualificação  devem  ser  atribuições
privativas do Conselho de Administração, dentre outras:

a) fixar o âmbito de atuação da entidade, para consecução do seu objeto;

b) aprovar a proposta de Contrato de Gestão da entidade;

c) aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos;

d) designar e dispensar os membros da diretoria;

e) fixar a remuneração dos membros da diretoria;

f)  aprovar  e  dispor  sobre  a  alteração  dos estatutos  e  a  extinção  da entidade por
maioria, no mínimo, de 2/3 (dois terços) de seus membros;

g)  aprovar  seu Regimento  Interno que deve dispor,  no mínimo,  sobre  a  estrutura,
forma de gerenciamento, os cargos e respectivas competências;
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h)  aprovar  por  maioria,  no  mínimo,  de  2/3  (dois  terços)  de  seus  membros,  o
regulamento  próprio,  fixando  regras  objetivas  e  impessoais,  contendo  os
procedimentos que deve adotar para a contratação de obras e serviços, bem como
para  compras  e  alienações,  e  o  plano  de  cargos,  salários  e  benefícios  dos
empregados da entidade;

i) aprovar e encaminhar ao órgão supervisor da execução do Contrato de Gestão, os
relatórios gerenciais e de atividades da entidade; e

j)  fiscalizar  o  cumprimento  das  diretrizes  e  metas  definidas  e  aprovar  os
demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com o auxílio
de auditoria externa.

X  -  A competência  do  Conselho  de  Administração  é  relativa  à  estrutura  interna  da
organização, não havendo prejuízo da competência dos órgãos de controle com relação
ao uso dos recursos públicos.

II  -  Ata  de  eleição do  Conselho  de  Administração  e  da  atual  diretoria  devidamente
registradas, em vigor.

2.2. Habilitação Fiscal

I - Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão
de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive
as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei
n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, em vigor.

II - Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, em vigor.

III - Prova de Regularidade com a  Fazenda Municipal, em vigor, conforme legislação
tributária do Município expedidor da empresa que ora se habilita para este Chamamento
Público.

a) A Certidão deverá expressar, de forma clara e objetiva, a situação da empresa em
relação à  totalidade dos tributos (Mobiliários  e Imobiliários)  a cargo da Fazenda
Municipal. Mesmo no caso de a empresa não possuir imóvel em seu nome, ou seja,
isenta de qualquer imposto municipal, deverá ser apresentada certidão emitida pela
Fazenda Municipal.

IV - Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, em
vigor, demonstrando a situação regular ao cumprimento dos encargos sociais instituídos
por lei.

2.2.1. As certidões mencionadas nos subitens 2.2.I a 2.2.III, que não expressarem o
prazo de validade, deverão ter a data de expedição não superior a 6 (seis) meses.

2.3. Habilitação Trabalhista

I - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, em vigor.
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2.4. Qualificação Técnica

I  -  Atestados  de  capacidade  técnica  ou  declarações  de  capacidade  técnica  no
desenvolvimento de atividades ou projetos relacionados a área da educação, emitidos
por entidades de direito público, demonstrando a gestão de Escolas de Educação Básica.

2.4.1. Somente será emitido título de Organização Social a entidade que comprovar
experiência prévia e ininterrupta de, no mínimo, 3 (três) anos na área da educação. A
comprovação da experiência prévia dar-se-á por meio dos documentos referidos no
subitem 2.4.I deste edital, bem como por meio de instrumentos de parceria firmados
com órgãos e entidades da Administração Pública.

2.4.2. No caso de entidade subsidiária, a comprovação da experiência poderá ser feita
por  meio  da  fundadora/controladora,  desde  que  comprovada  sua  vinculação
estatutária com a entidade.

2.5. A entidade e seus sócios deverão estar em situação regular nos seguintes cadastros,
sob pena de inabilitação, os quais serão consultados  online  pela Comissão Técnica de
Avaliação:

a)  Cadastro Nacional  de Pessoas Jurídicas do Ministério  da Fazenda (CNPJ-MF),
conforme Instrução Normativa da RFB n.º 1.863, de 27 de dezembro de 2018;

b) Cadastro  Nacional  de  Empresas  Punidas  -  CNEP,  no  endereço  eletrônico
www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?ordenarPor=nome&direcao=asc;

c) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, conforme disposto
nos artigos 22 e 23 da Lei Federal n.° 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), no endereço
eletrônico  www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?
ordenarPor=nome&direcao=asc;

d) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido  pelo  Conselho  Nacional  de  Justiça  -  CNJ,  no  endereço  eletrônico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.

3 - DO PROCEDIMENTO:

3.1. Após  o  encerramento  do  prazo  estipulado  no  subitem  1.3  deste  edital,  os
documentos recebidos serão autuados e analisados pela Comissão Técnica de Avaliação
que encaminhará parecer prévio ao Chefe de Gabinete do Executivo que, em conjunto
com os Secretários de Gestão e Finanças, Recursos Humanos e Logística e Educação e
Procurador-Geral  do  Município,  conforme  as  disposições  estabelecidas  neste  edital,
emitirão parecer final opinando pelo deferimento ou não da qualificação.

3.2. O prazo para emissão do parecer opinando pelo deferimento ou não da qualificação
será de até 10 (dez) dias úteis, contados do término do prazo estabelecido no subitem
1.4 deste edital.

3.3. Em caso de parecer favorável, a qualificação dar-se-á por Decreto.
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3.4. Na hipótese da entidade não preencher os requisitos dispostos na legislação em
vigor  e  no  presente  edital  de  chamamento  público  e/ou  a  documentação  estiver
incompleta solicitará o envio do(s) documento(s) dentro dos padrões exigidos pela Lei
Municipal n.º 8.059, de 17 de dezembro de 2015 e Decreto Municipal n.º 19.093, de 13 de
setembro de 2017, incumbindo à entidade interessada o dever de atender ao solicitado
em até 5 (cinco) dias úteis, sendo que expirado este prazo ou reiterando-se a ocorrência,
o requerimento será indeferido.

3.5. Será emitido título de Organização Social a todas as entidades que atenderem as
condições estabelecidas, o qual será publicado na impressa oficial do Município.

3.6. Somente poderá ser firmado Contrato de Gestão com entidades qualificadas como
Organização Social.

3.7. O resultado do requerimento será divulgado na página oficial deste Município, por
meio do endereço eletrônico  http://www.caxias.rs.gov.br,  no link Central  de Licitações,
correio eletrônico (e-mail) e na imprensa oficial do Município.

4 - DISPOSIÇÕES GERAIS:

4.1. O procedimento de qualificação poderá ocorrer a qualquer tempo e deve assegurar
igualdade de acesso e oportunidade, observado o disposto neste edital.

4.2.  A entidade perderá sua qualificação como Organização Social, a qualquer tempo,
quando  houver  alteração  das  condições  que  ensejaram  sua  qualificação  ou  por
descumprimento do Contrato de Gestão.

4.3. As Organizações Sociais deverão manter seus dados cadastrais sempre atualizados.

4.4. Não  será  aceita  documentação  enviada  por  fac-símile  ou  qualquer  outro  meio
eletrônico de transmissão de dados e/ou apresentados em papel térmico do tipo usado
em aparelhos de fac-símile. 

4.5. Os  documentos  apresentados  na  forma  de  cópias  reprográficas  deverão  estar
autenticados,  exceto  o  disposto  no  subitem  abaixo.  A autenticação  dos  documentos
poderá ser feita por Tabelião ou por servidor da Central de Licitações - CENLIC.

4.6. Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma original
ou cópia reprográfica sem autenticação. 

4.7. A Lei Federal n.º 9.637 de 15 de maio de 1.998, Lei Municipal n.º 8.059 de 17 de
dezembro de 2015 e  o  Decreto Municipal  n.º  19.093 de 13 de setembro de 2017
referentes  ao  objeto  deste  Chamamento  Público,  encontram-se  à  disposição  no  site
www.caxias.rs.gov.br, no link Central de Licitações, em formato PDF.

4.8.  Para  maiores  informações: Procuradoria-Geral  do  Município,  com  o  Procurador
Vinícius  da  Rosa  Arruda,  pelo  fone  (54)  3218-6007  e/ou  Central  de  Licitações,  com
Daniela Sartor, pelo fone (54) 3218-6004.
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4.9. Informações por telefone, somente no horário de atendimento externo, ou seja, das
10h  às  16h,  de  segunda  a  sexta-feira,  em  dias  úteis  ou  pela  Internet,  pelo  site
www.caxias.rs.gov.br, em Central de Licitações, no link Consulta de Licitações. 

Caxias do Sul, 11 de novembro de 2020.

Daniela Sartor
Matr. 3.401

                   Leonardo Weinert Correa
Diretor Financeiro, de Compras e de Licitações

Valéria Wormann
Secretária de Recursos Humanos e Logística
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