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Editais
Protocolo: 2020000488127
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL , por meio da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, considerando o
disposto na Lei Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014, no Decreto Estadual nº 53.175, de 25 de agosto de 2016, e na
Instrução Normativa CAGE Nº 05, de 27 de dezembro de 2016, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que
realizará chamamento público para selecionar propostas visando à celebração de Termo de Colaboração com organização da
sociedade civil - OSC, de acordo com as condições abaixo:
1. DO OBJETO
Constitui objeto do presente Edital selecionar proposta técnica apresentada pelas organizações da sociedade civil, com base
no Termo de Referência, para firmar Termo de Colaboração com a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, como
segue:
1.1. A parceria terá por finalidade a disponibilização de 15 diárias/dia e 450 diárias/mês. Os recursos estão consignados na Lei
Orçamentária Anual (LOA) 2020, à conta da dotação orçamentária Projeto 1.047 – Ações de Enfrentamento a Violência e
Proteção a Mulheres e Meninas, Recurso: 001, Natureza da Despesa: 3.3.50.43. de 15 (quinze) vagas, em casa abrigo para
vítimas de violência doméstica, e será executada em observância a metodologia constante no Termo de Referência, em anexo,
neste Edital.
1.2. O valor a ser utilizado na parceria é de R$ 250.000,00, e contará com apenas um lote, sendo o recurso consignado na Lei
Orçamentária Anual nº 15.399, de 12 de dezembro de 2019, à conta da dotação orçamentária da emenda parlamentar nº 275.
VALOR DE REFERÊNCIA Lote 1 = R$ 250.000,00 Total = R$ 250.000,00
1.3. O Termo terá vigência de 05 meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser
prorrogado, mediante termo aditivo, nos termos do disposto no Decreto Estadual nº 53.175, de 25 de agosto de 2016.
1.4. São partes integrantes do presente Edital:
1.4.1. Termo de Referência (ANEXO II)
1.4.2. Critérios de Seleção da OSC. (ANEXO I);
1.4.3. Modelo de Plano de Trabalho.
1.4.4. Modelo de Termo de Colaboração.
2.DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO:
2.1. A OSC que preencher os requisitos do inciso II do artigo 2°, e dos artigos 30 e 31 do Decreto Estadual nº 53.175/2016,
poderá participar deste processo de seleção, observados os princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade,
igualdade, publicidade, probidade administrativa e julgamento objetivo.
2.2. Será excluída a OSC que incorrer em uma das vedações previstas no art. 42 do Decreto Estadual nº 53.175/2016. A OSC
será eliminada na etapa comprobatória de documentos no caso de não apresentar, na sua integralidade, todos os
documentos exigidos neste edital, não sendo possível a juntada de documento novo após findo o prazo de inscrição.
2.3. A atuação em rede entre OSC’s para cumprimento do projeto de execução estabelecido neste Edital será permitida,
observada a forma legalmente prevista, devendo constar expressamente da proposta.
2.4. A OSC que participar deste processo estará aceitando todas as suas condições.
3.DA INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO
3.1. As inscrições serão efetuadas, no prazo de 30 (trinta) dias úteis contados a partir do primeiro dia útil posterior ao término
do prazo de divulgação do Edital.
3.2. A OSC interessada realizará sua inscrição por meio do Portal de Convênios e Parcerias RS, encaminhando os
documentos de que trata o item 4, consubstanciados em dois arquivos, contendo o Documento 1 a Proposta Técnica e o
Documento 2 a Documentação.
O inteiro teor deste Edital de Chamamento Público encontra-se disponível no Portal de Convênios e Parcerias RS https://www.convenioseparcerias.rs.gov.br/inicial.
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Contratos
Protocolo: 2020000488061
Assunto: Contrato
Expediente: 000636‑2855/14‑4
Termo Aditivo Nº 10 Contrato: 2015/021733
CONTRATANTE: Fund de Articulacao e Desenvolvimento de Polit; CONTRATADO: Oceanic Consultoria e Gestao Coml Ltda,
CNPJ: 14.290.200/0001‑30; OBJETO: Contratação de serviços contínuos de mão‑de‑obra especializada de portaria para 03
(três) prédios da FADERS, todos localizados no município de Porto Alegre/RS, 12 horas, de segundas às sextas‑feiras,
sendo que cada prédio contará com 02 (dois) postos de 06 (seis) horas diárias, conforme especificidades elencadas no

