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ERRATA DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2017 

 

A Fundação para a Infância e Adolescência, por intermédio de sua Presidente, no uso de 

suas atribuições legais, com fulcro na Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014 e suas alterações e 

demais legislações vigentes, apresenta a presente ERRATA com as seguintes alterações, quais 

sejam: 

 

ONDE SE LÊ:  

1. INTRODUÇÃO 

 

1.6 Informações e esclarecimentos de dúvidas de interpretação deste Edital poderão ser 

apresentados por escrito, até o dia 22/11/2017, às 17 horas, situada na Rua Voluntários da 

Pátria,120 - Botafogo - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 222270-010 , no horário das 10 até 17 horas. 

 

1.7  Eventuais impugnações ao presente Edital deverão ser apresentadas por escrito, até o dia 

22/11/2017, às 17 horas, no seguinte endereço Rua Voluntários da Pátria, 120 - Botafogo - Rio 

de Janeiro/RJ - CEP: 222270-010 , no horário das 10 até 17 horas. Todas as respostas serão 

divulgadas, em até 2 (dois) dias úteis, na aba Edital na primeira página do sítio eletrônico da 

FIA/RJ: http://www.fia.rj.gov.br/editais.asp 

 

4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PROJETO E DA PROPOSTA 

DE TRABALHO 

 

4.2.3 Em complementação à Proposta Preliminar cadastrada no CONVERJ, os PROPONENTES 

deverão apresentar à FIA/RJ, os Anexos I, VI e VII. A Proposta do Projeto conforme Anexo VI e 

o Plano de Trabalho conforme Anexo I deverão contemplar, no mínimo, os seguintes elementos:  

 

4.5 Os documentos listados nos Anexos I, VI e VII deverão ser encaminhados em dois 

envelopes, devidamente lacrados, rubricados e inseridos em um único envelope, o qual deve ser 

endereçado e protocolado junto à FIA/RJ, até as 17 horas, do dia 29/11/2017, aos Cuidados da 

Assessoria de Convênio, situada à Rua Voluntários da Pátria, 120 – Botafogo, Rio de Janeiro. 

 

4.5.1 Constará do envelope 

Destinatária: A Fundação para a Infância e Adolescência – FIA/Aos cuidados da Assessoria de 

Convênio – EDITAL FIA/RJ nº 003/2017 – 1ª Etapa Qualificação/Habilitação Jurídico»Fiscal e 

Financeira 

Remetente: (nome do PROPONENTE sem abreviatura, conforme registro no CNPJ, com 

endereço completo). 

Conteúdo: O envelope deverá conter cópias legíveis de toda documentação contida no Anexo 

VII. 
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4.5.2 Constará do envelope II: 

Destinatária: A Fundação para Infância e Adolescência – FIA/Aos cuidados da Assessoria de 

Convênio – Edital FIA/RJ nº 003/2017 – 2ª Etapa Qualificação/Habilitação Técnica 

Remetente: (nome do PROPONENTE sem abreviatura, conforme reistro do CNPJ, com 

endereço completo).  

Conteúdo: O envelope deverá conter os seguintes documentos: 

 

a) Plano de Trabalho (via oriinal e três cópias, todas rubricadas e assinadas), conforme 

modelo constante do Anexo I; 

b) Proposta de Projeto (via original e três cópias, todas rubricadas e assinadas), na forma do 

Anexo VI. 

   

4.6 Os documentos acima exigidos, especialmente os listados pelo Anexo VII, deverão estar 

válidos e em vigor, apresentados em original ou cópia ou publicação em órgão de imprensa 

Oficial, ou, ainda, cópias com apresentação do original, que venham a ser autenticadas pela 

Assessoria de Convênios (os originais poderão estar dentro ou fora do envelope) ou, também, 

cópias obtidas na internet, desde que acompanhada do certificado de autenticidade. Caso a 

documentação apresentada esteja incompleta, o PROPONENTE terá o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis para regulariza- la. 

 

4.9 A Proposta de Projeto e o Plano de Trabalho deverão ser apresentados em papel timbrado 

próprio do PROPONENTE, e juntos, no limite máximo de 50 (cinquenta) páginas. 

 

4.16 A credencial do agente credenciado deverá ser entregue separadamente dos envelopes ”A" e 

”B", referidos no item 4.5 deste Edital.   

 

5. DA VALIDADE DAS PROPOSTAS DE TRABALHO 

 

5.1.1 Se por motivo de força maior, a celebração do TERMO DE COLABORAÇÃO não puder 

ocorrer dentro do período de validade da Proposta, ou seja, em 90 (noventa) dias, e persistindo o 

interesse da SECTIDS, poderá ser solicitada ao proponente a prorrogação da validade da 

proposta por igual prazo. 

 

6. DA SELEÇÃO E DOS CRITÉRIOS PARA A ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE 

PROJETOS 

 

6.6 A Comissão de Seleção providenciará a publicação do resultado, ainda preliminar, no Diário 

Oficial do Estado do Rio de Janeiro, divulgará a íntegra da ata na aba Edital da página do sítio 

eletrônico da SECTIDS: http://www.social.rj.gov.br, bem como no Portal CONVERJ: 

www.convenios.rj.gov.br, clicando no link Fonte de Recursos e selecionando o Programa de 

Trabalho correspondente e após isso, clicando na aba Classificação. 

 

ANEXO IV – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS 

2.5 Critérios Eliminatórios da Proposta de Projeto e do Plano de Trabalho  (2ª Etapa): 

- a falta de indicação da rede de serviços de apoio,  especialmente hospital geral de referência 

integrante da rede pública de saúde ou entidade conveniada com o SUS, a ser acessado nos casos 

de urgência e emergência; 
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- a falta de demonstração do modo como os serviços serão integrados e articulados à rede de 

serviços locais e regionais do SUAS e do SUS; 

- a falta de indicação da equipe de pessoal do quadro de pessoal mínimo, conforme descrito nos 

itens 14 e 15 do Anexo V; 

- a falta de indicação da contrapartida em bens e serviços mensuráveis, conforme descrito no 

Plano de Trabalho - Anexo I e conforme Declaração prevista no Anexo III deste Edital; e 

- a não apresentação clara e objetiva da Proposta de Projeto e do Plano de Trabalho contendo 

objetivo(s), meta(s) e a proposta de monitoramento e avaliação de resultados. 

 

LEIA-SE: 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.6  Informações e esclarecimentos de dúvidas de interpretação deste Edital poderão ser 

apresentados por escrito, até o dia 04/12/2017, na Rua Voluntários da Pátria,120 - Botafogo - 

Rio de Janeiro/RJ - CEP: 222270-010 , no horário das 10 até 17 horas. 

 

1.7  Eventuais impugnações ao presente Edital deverão ser apresentadas por escrito, até o dia 

04/12/2017, no seguinte endereço: Rua Voluntários da Pátria, 120 - Botafogo - Rio de Janeiro/RJ 

- CEP: 222270-010 , no horário das 10 até 17 horas. Todas as respostas serão divulgadas, em até 

02 (dois) dias úteis, na aba Edital na primeira página do sítio eletrônico da FIA/RJ: 

http://www.fia.rj.gov.br/editais.asp 

 

4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PROJETO E DA PROPOSTA 

DE TRABALHO 

 

4.2.3 Em complementação à Proposta Preliminar cadastrada no CONVERJ, os PROPONENTES 

deverão apresentar naquele Sistema, os Anexos I, VI e VII. A Proposta do Projeto conforme 

Anexo VI e o Plano de Trabalho conforme Anexo I deverão contemplar, no mínimo, os seguintes 

elementos:  

 

4.5 Os documentos listados nos Anexos I, VI e VII deverão ser inseridos eletronicamente no 

Sistema CONVERJ até às 17 horas do dia 11/12/2017. 

 

4.6 Os documentos acima exigidos, especialmente os listados pelo Anexo VII, deverão estar 

válidos e em vigor apresentados em original ou cópia ou publicação em órgão de Imprensa 

Oficial. Caso a documentação apresentada esteja incompleta, o PROPONENTE terá o prazo de 5 

(cinco) dias úteis para regulariza-la. 

 

4.9 A Proposta de Projeto e o Plano de Trabalho deverão ser apresentados no Sistema 

CONVERJ, em papel timbrado próprio do PROPONENTE, e juntos, no limite máximo de 50 

(cinquenta) páginas.  

 

4.16 A credencial do agente credenciado deverá ser entregue separadamente dos documentos 

listados nos Anexos I, VI e VII, referidos no item 4.5 do presente Edital. 
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5. DA VALIDADE DAS PROPOSTAS DE TRABALHO 

 

5.1.1 Se por motivo de força maior, a celebração do TERMO DE COLABORAÇÃO não puder 

ocorrer dentro do período de validade da Proposta, ou seja, em 90 (noventa) dias, e persistindo o 

interesse da FIA/RJ, poderá ser solicitada ao proponente a prorrogação da validade da proposta 

por igual prazo. 

 

6. DA SELEÇÃO E DOS CRITÉRIOS PARA A ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE 

PROJETOS 

 

6.6 A Comissão de Seleção providenciará a publicação do resultado, ainda preliminar, no Diário 

Oficial do Estado do Rio de Janeiro, divulgará a íntegra da ata na aba Edital da página do sítio 

eletrônico da FIA/RJ: http://www.fia.rj.gov.br, bem como no Portal CONVERJ: 

www.convenios.rj.gov.br, clicando no link Fonte de Recursos e selecionando o Programa de 

Trabalho correspondente e após isso, clicando na aba Classificação. 

 

ANEXO IV – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS 

 

2.5      Critérios Eliminatórios da Proposta de Projeto e do Plano de Trabalho  (2ª Etapa): 

- a falta de indicação da rede de serviços de apoio, especialmente hospital geral de referência 

integrante da rede pública de saúde ou entidade conveniada com o SUS, a ser acessado nos casos 

de urgência e emergência; 

- a falta de demonstração do modo como os serviços serão integrados e articulados à rede de 

serviços locais e regionais do SUAS e do SUS; 

- a falta de indicação da equipe de pessoal do quadro de pessoal mínimo, conforme descrito nos 

itens 14 e 15 do Anexo V; 

- a não apresentação clara e objetiva da Proposta de Projeto e do Plano de Trabalho contendo 

objetivo(s), meta(s) e a proposta de monitoramento e avaliação de resultados. 

 

  Para conhecimento de todos o presente aviso será publicado nos jornais O Fluminense, 

Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, bem como no sítio eletrônico desta Fundação para a 

Infância e Adolescência. 

 

 

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2017. 

 

 

 

América Tereza Nascimento da Silva 

Presidente da Fundação para a Infância e Adolescência 

  ID 5086821-7 
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