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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS 
 
 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011 – SDH/PR 
 
 
 
 
 

SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS PARA APOIO A PROJETOS VOLTADOS PARA 
POLÍTICAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMAN OS. 
 
 
 
 
 
A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República – SDH/PR torna público o Edital 
de seleção de projetos para que os interessados possam apresentar propostas, com objetivos que 
se coadunem com os programas e ações desta Secretaria, nos termos da Portaria Interministerial 
n.º 127, de 29 de maio de 2008, dos Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
da Fazenda e do Controle e da Transparência, do Decreto n.º 6.170, de 25 de julho de 2007, da 
Lei n.º 9.790, de 23 de março de 1999, da Lei n.º 12.309, de 09 de agosto de 2010, e nas 
condições e exigências estabelecidas neste Edital, aplicando-se ainda, no que couber, os 
dispositivos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
 
1. DO OBJETO 
 

1.1. Constitui objeto do presente Edital a seleção de projetos que auxiliem o desempenho da 
missão institucional desta Secretaria de Direitos Humanos – SDH/PR, em conformidade com 
as diretrizes contidas no Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3), voltados à 
promoção e defesa dos direitos humanos, entre outros, os da criança e do adolescente, da 
pessoa com deficiência, da pessoa idosa e de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 
transexuais. 

 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

2.1. Poderão participar da presente seleção órgãos da Administração Pública Federal, 
Estadual, Municipal e do Distrito Federal, bem como as instituições privadas sem fins 
lucrativos cuja finalidade se relacione diretamente às características dos programas e ações 
aos quais concorrerão. 

 
3. DO CREDENCIAMENTO, DO CADASTRO E DA PROPOSIÇÃO 
 

3.1. Para apresentar proposta de trabalho, o interessado deverá estar credenciado e 
devidamente cadastrado no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – 
SICONV < www.convenios.gov.br >. 

 
3.2. Considerando que o cadastro no sistema SICONV tem validade de apenas 01 (um) ano, 
torna-se imprescindível para as instituições privadas sem fins lucrativos a atualização dos 
seguintes documentos: 

 
a) cópia do estatuto ou contrato social registrado no cartório competente e suas alterações; 
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b) relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, inclusive dos membros do 
conselho fiscal, com número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 

 
c) declaração do dirigente máximo da entidade acerca da inexistência de dívida com o 

Poder Público e de inscrição nos bancos de dados públicos ou privados de proteção ao 
crédito; 

 
d) declaração da autoridade máxima da entidade, informando que nenhuma das pessoas 

relacionadas na alínea “b” do caput, é agente político de Poder ou do Ministério Público, 
tanto governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau; 

 
e) prova de inscrição da entidade no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ pelo 

prazo mínimo de três anos; 
 

f) prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e com o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma da lei; e 

 
g) comprovação da qualificação técnica e da capacidade operacional, mediante declaração 

de funcionamento regular nos 3 (três) anos anteriores ao credenciamento, emitida por 3 
(três) autoridades do local de sua sede. 

 
3.3. Em se tratando de órgãos e entidades públicas dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, será exigida a atualização de todas as informações quanto aos representantes 
do órgão ou entidade proponente, bem como de seu interveniente, quando houver. 
 

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 
4.1. Poderão apresentar propostas as instituições que contemplem as disposições do 
presente edital e seus respectivos anexos. 

 
4.2. Para fins de participação na presente seleção, só terão validade as propostas enviadas 
para análise via SICONV, com preenchimento apenas das abas “Dados”, “Programas”, 
“Anexos” (nesta aba poderá ser incluída toda documentação considerada relevante para a 
aprovação do projeto, assim como a declaração da contrapartida e ata de eleição da 
Diretoria), e “Projeto Básico/Termo de Referência”, observados, ainda, os prazos 
estabelecidos no item 15. 

 
4.2.1. A regularidade das informações prestadas e a regularidade fiscal serão 
verificadas por meio do sítio www.convenios.gov.br/siconv, do Sistema Integrado de 
Administração Financeira – SIAFI e demais sistemas disponíveis. 

 
4.3. A proposta deve ser elaborada em conformidade com as diretrizes de cada programa 
constante deste Edital e ser devidamente registrada no SICONV na ação de pleito, ocasião 
em que receberá numeração específica emitida pelo Sistema. 

 
4.4. Em cumprimento às determinações e aos entendimentos do Tribunal de Contas da 
União, relativamente às transferências de recursos da União, não serão cobertas despesas 
com: 
 
a) pessoal permanente da convenente; 
 
b) taxa de administração, de gerência ou similar; 
 
c) festividades, comemorações, coffee break e coquetéis; 
d) gastos exclusivamente de responsabilidade da convenente; 

 
e) alimentação, exceto quando absolutamente necessário; 
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f) transferências de recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer 
entidades congêneres; 

 
g) pagamento, a qualquer título, a militar ou a servidor público, da ativa, ou a empregado de 

empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços de consultoria ou 
assistência técnica, inclusive os custeados com recursos provenientes de convênios, 
acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, firmados com entidades de direito público 
ou privado, nacionais ou internacionais, ressalvadas as situações autorizadas por 
legislação especifica (tal abstenção aplica-se inclusive aos professores); 

 
h) pagamento de diárias e passagens a militares, servidores e empregados públicos da ativa 

por intermédio de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos firmados com 
entidade de direito privado com órgãos ou entidades de direito público, excetuando os 
casos em que se tratar de militares, servidores e empregados pertencentes ao quadro da 
convenente; pertencentes ao quadro de pessoal da administração federal, vinculado ao 
objeto do convênio, quando o órgão for destinatário de repasse financeiro oriundo de 
outros entes da Federação; 

 
i) remuneração, por serviços prestados, aos dirigentes ou servidores/empregados da 

convenente; 
 
j) estagiários, se constatada a contratação como mão-de-obra indireta que não guarde 

estrita vinculação com o projeto; 
 
k) bolsas de qualquer natureza visando o custeio de mestrado, doutorado, estudo, pesquisa 

ou equivalentes; 
 
l) obrigações trabalhistas e previdenciárias de responsabilidade de contratantes de 

serviços de terceiros; 
 

m) capacitação dos empregados/servidores do próprio convenente, para execução das 
atividades previstas no objeto do instrumento a ser firmado; e 

 
n) outras despesas não autorizadas pela legislação. 

 
4.5. O não cumprimento de quaisquer dos requisitos descritos neste Edital poderá implicar o 
imediato indeferimento da proposta. 

 
4.6. As Instituições Federais de Ensino Superior deverão seguir as orientações descritas no 
item 11. 

 
5. DA CONTRAPARTIDA 
 

5.1. A contrapartida, a ser aportada pelo proponente, será calculada de acordo com os 
percentuais e as condições estabelecidas na Lei Diretrizes Orçamentárias – LDO, devendo o 
proponente comprovar que os recursos, bens ou serviços referentes à contrapartida 
proposta estão devidamente assegurados. 
 

5.1.1 Será exigida contrapartida do proponente, de acordo com os percentuais abaixo, 
calculada sobre o valor total do objeto, tendo como limites mínimos e máximos: 
 
Classificação Municípios e Estados Lei nº 12.309/2010 —  Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para o exercício de 2011 
Municípios com até 50.000 (cinquenta mil) 
habitantes. 

2% (dois por cento) e 4% (quatro por cento). 

Municípios acima de 50.000 (cinquenta mil) 
habitantes localizados nas áreas prioritárias 
definidas no âmbito da Política Nacional de 
Desenvolvimento Regional – PNDR, nas áreas 

4% (quatro por cento) e 8% (oito por cento). 
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da Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste – SUDENE, da Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM e da 
Superintendência do Desenvolvimento do 
Centro-Oeste – SUDECO. 
Para os demais Municípios. 8% (oito por cento) e 40% (quarenta por 

cento). 
Estados e do Distrito Federal se localizados 
nas áreas prioritárias definidas no âmbito da 
Política Nacional de Desenvolvimento 
Regional – PNDR, nas áreas da SUDENE, 
SUDAM e SUDECO 

10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento). 

Para os demais Estados. 20% (vinte por cento) e 40% (quarenta por 
cento). 

Classificação Entidades Privadas sem Fins 
Lucrativos 

Lei nº 12.309/2010 -  Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2011 

Para as entidades privadas sem fins lucrativos  Observar-se-ão os percentuais relativos à 
classificação dos Municípios onde as ações 
serão executadas. 

 
5.2. Em se tratando de órgãos ou entidades públicas, estes deverão apresentar somente 
contrapartida financeira e, ainda, comprovar que os recursos estão devidamente 
assegurados e classificados em seu orçamento. 
 
5.3. As instituições privadas sem fins lucrativos poderão oferecer contrapartida por meio de 
bens e serviços, desde que, economicamente mensurável, e que sua utilização esteja 
relacionada à execução do projeto, contendo a indicação do valor correspondente em 
conformidade com os valores praticados no mercado. 

5.3.1. As instituições que optarem por prestar contrapartida em bens e serviços terão 
que apresentar, obrigatoriamente, informações relativas à forma de aferição 
correspondente. 

 
5.4. Não se exigirá contrapartida nas transferências de recursos às entidades com 
certificação atualizada de entidade beneficente de assistência social nas áreas de saúde, 
educação e assistência social. 
 

6. DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
 
6.1. Visando dar suporte à execução do projeto, admitir-se-á previsão de despesas 
administrativas até o limite de 10 % (dez por cento) do valor do objeto. Tais despesas 
deverão ser descritas no plano de trabalho, sendo vinculadas às ações, metas e etapas do 
projeto, e posteriormente terão de ser comprovadas na execução e prestação de contas.  

 
6.1.1. Considera-se como despesas administrativas: 
 
a) locação de equipamentos  de informática, som, elétricos e similares; 

b) energia elétrica; 

c) água e esgoto; 

d) despesa com locação de imóvel, IPTU e/ ou condomínio se for o caso; 

e) equipe de apoio administrativo; 

f) aluguel de veículos; 

g) vale transporte; 

h) vale alimentação para a equipe do projeto; 

i) diárias pessoa física; 

j) serviços de telefonia e Internet; 
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k) estagiários, desde que observada a legislação de estágio; 

l) consultorias; 

m) correios, transportadoras e serviço de mudança; 

n) material de escritório, informática, limpeza; 

o) combustível; e 

p) serviços de impressões e serviços gráficos; 

 
6.2. As despesas administrativas deverão ser calculadas proporcionalmente aos gastos com 
o projeto e serem previamente aprovadas, observado o escopo do projeto, e ainda, 
expressamente autorizadas e demonstradas no respectivo instrumento e no plano de 
trabalho. 
 

7. DO PROJETO BÁSICO E DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 
7.1. O proponente deverá apresentar obrigatoriamente Projeto Básico e/ ou Termo de 
Referência, conforme o objeto, quando da inclusão de sua proposta no SICONV. 
 

7.1.1. Considera-se Projeto Básico e Termo de Referência, respectivamente: 
 

a) Projeto Básico: é o documento por meio do qual o proponente deve caracterizar 
precisamente a obra, a instalação ou serviço de engenharia objeto do convênio, 
inclusive quanto à sua viabilidade técnica, custo, fases ou etapas e prazos de 
execução. Deve ser elaborado com base em estudos técnicos preliminares e assegurar 
o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento; e 
 
b) Termo de Referência: quando o objeto do convênio, envolver aquisição de bens ou 
prestação de serviços, o projeto básico recebe o nome de termo de referência, o que 
não altera a necessidade de o documento contemplar a descrição do bem ou serviço, o 
orçamento detalhado, a definição dos métodos e o prazo de execução do objeto. 

 
7.2. As informações apresentadas no Projeto Básico ou Termo de Referência serão 
apreciadas pelos analistas técnicos das áreas responsáveis pela execução dos programas e 
suas respectivas ações que emitirão Parecer Técnico de análise pormenorizada e 
fundamentada da viabilidade técnica e econômica do objeto proposto, de modo a assegurar 
a alocação eficiente e efetiva dos recursos orçamentários, das planilhas de custos 
objetivando calcular o custo do objeto proposto, sendo que o interessado deverá realizar 
prévias pesquisas de preços no mercado fornecedor dos produtos ou dos serviços 
pleiteados. 

 
8. DA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 
 

8.1. O plano de trabalho, parte integrante do Projeto Básico e/ ou Termo de Referência, 
deverá conter a correta e suficiente descrição e detalhamento das metas e etapas a serem 
executadas, tanto nos seus aspectos quantitativos, como qualificativos, discriminando o 
número de beneficiários diretos e indiretos com o projeto, para que se obtenha uma 
mensuração consistente quanto à eficácia e efetividade das ações a serem executadas, 
devendo contemplar ainda: 

 
a) descrição das metas a serem atingidas; 

b) definição das etapas ou fases da execução; 

c) cronograma de desembolso associados às metas; e 

d) plano de aplicação detalhando os bens e serviços a serem adquiridos com os recursos do 
convênio e da contrapartida, se for o caso. 
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8.2. O Plano de Trabalho será analisado quanto à sua viabilidade técnica e econômica e 
adequação aos objetivos do programa e ações, cabendo ainda salientar que: 

 
a) será comunicada ao proponente qualquer irregularidade ou imprecisão constatada no 
Plano de Trabalho, a fim de que seja sanada no prazo estabelecido pela concedente; 
 
b) a ausência da manifestação do proponente no prazo estipulado implicará a desistência no 
prosseguimento do processo; e 
 
c) os ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão o Plano de Trabalho, desde 
que submetidos e aprovados previamente pela autoridade competente. 

 
8.3. O Plano de Trabalho no SICONV, composto pelas abas “cronograma físico”, 
“cronograma de desembolso” e “plano de aplicação detalhado”, somente deverá ser 
preenchido quando da notificação pela concedente, e deverá guardar conformidade com a 
proposta e Projeto Básico / Termo de Referência aprovados. 
 

9. DAS VEDAÇÕES 
 

9.1. É vedada a celebração de convênios: 
 

a) com órgãos e entidades da administração pública direta e indireta dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios cujo valor seja inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); 

b) com entidades privadas sem fins lucrativos que tenham como dirigente agente político de 
Poder ou do Ministério Público, tanto quanto dirigente de órgão ou entidade da 
administração pública, de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou 
companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo 
grau; 

c) entre órgãos e entidades da Administração Pública federal, caso em que deverá ser 
firmado termo de cooperação; 

d) com órgão ou entidade, de direito público ou privado que esteja em mora, inadimplente 
com outros convênios ou contratos de repasse celebrados com órgãos ou entidades da 
Administração Pública Federal, ou irregular em qualquer das exigências da Portaria 
Interministerial nº. 127/2008; 

e) com pessoas físicas ou entidades privadas com fins lucrativos; 

f) visando à realização de serviços ou execução de obras a serem custeadas, ainda que 
apenas parcialmente, com recursos externos sem a prévia contratação da operação de 
crédito externo; 

g) com entidades públicas ou privadas cujo objeto social não se relacione às características 
do programa ou que não disponham de condições técnicas para executar o convênio; e 

h) com Estados, Distrito Federal ou Municípios, caso a soma das despesas de caráter 
continuado derivadas do conjunto das parcerias público-privadas já contratadas por esses 
entes tenham excedido, no ano anterior, a 1% (um por cento) da receita corrente líquida do 
exercício ou se as despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 (dez) anos subseqüentes 
excederem a 1% (um por cento) da receita corrente líquida projetada para os respectivos 
exercícios, conforme disposto no art. 28 da Lei n° 11.079, de 30 de dezembro de 2004. 

 
10. DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE ANÁLISE PARA FINANCIA MENTO 
 

10.1.Constituem requisitos para a aprovação dos projetos: 
 

a) consonância do projeto com a legislação e normativas vigentes relacionadas aos 
programas e ações de interesse junto à Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos 
Direitos Humanos, Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência; 
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b) conter acessibilidade nas instalações, serviços e produtos previstos, nos termos da 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; 

c) prévia aprovação do Conselho Estadual, Municipal ou do Distrito Federal equivalente à 
política de atuação, quando houver e quando exigido, no anexo, pela área responsável pela 
execução do programa e suas respectivas ações; 

d) capacidade técnica e capacidade operacional para gestão do instrumento; 

e) satisfatória execução física e financeira dos convênios anteriormente celebrados com a 
Secretaria de Direitos Humanos, quando for o caso; e 

f) presença, no projeto, de previsão de coleta de dados qualitativos e quantitativos, 
referentes à implementação do objeto e, quando couber, aos públicos alvo por ele cobertos. 

 
10.2. Serão priorizados os projetos: 
 
a) a serem desenvolvidos com Estados, Municípios e Distrito Federal, que desenvolvam 
ações na respectiva área, sem prejuízo das prioridades estabelecidas em cada anexo; 

b) que estimulem, em suas estratégias metodológicas e de articulação, bem como nos 
conteúdos e temas abordados, a redução das desigualdades regionais, a equidade de raça, 
de etnia, de gênero, de orientação sexual e a inclusão de pessoas com deficiência e 
pessoas idosas, quando couber; 

c) cujo proponente for Instituição Pública de Ensino Superior, no caso das ações de 
capacitação; sem prejuízo das prioridades estabelecidas em cada anexo. 

d) que apresentem detalhadamente proposta de monitoramento e avaliação de resultados;  

e) que melhor atendam aos requisitos dispostos neste Edital e no Programa Nacional de 
Direitos Humanos (PNDH-3); e 

f) que guardem observância quanto aos critérios específicos de cada área e seus 
respectivos programas. 
 

11. DA EXCEÇÃO PARA AS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENS INO SUPERIOR 
 

11.1. O apoio técnico-financeiro aos projetos propostos por Instituições Federais de Ensino 
Superior dar-se-á mediante celebração de Termo de Cooperação. 

 
11.2. Às Instituições Federais de Ensino Superior não se exigirá credenciamento e 
cadastramento junto ao SICONV. 

 
11.3. A proposta deverá ser apresentada em meio físico, nos prazos estabelecidos no item 
15, composta da seguinte da seguinte documentação: 

 
a) Ofício endereçado à SDH/PR apresentando o projeto à área responsável pela execução 
do programa e suas respectivas ações ao qual concorrerá, informando o número da Unidade 
Gestora e da Gestão para transferência do recurso; 

b) Termo de Referência e Plano de Trabalho, devendo-se detalhar os custos em 
conformidade com a natureza da despesa na modalidade de aplicação direta e seus 
elementos; e 

c) Cópia autenticada de RG e CPF, ato de nomeação e termo de posse do Reitor. 

 
12. DA HABILITAÇÃO, DA CLASSIFICAÇÃO E DA SELEÇÃO 
 

12.1 A análise das propostas será realizada por cada área técnica responsável pelos 
programas e ações constantes nos anexos. 

 
12.2. Cada área técnica avaliará as propostas em três fases distintas e complementares: 
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12.2.1. HABILITAÇÃO – nesta fase, será analisada a condição de habilitação da 
proponente para participar da presente Chamada Pública, nos termos deste Edital.  
 

12.2.1.1. Serão desconsideradas propostas em função de: 
 
a) vedações impostas nos termos da legislação e/ou relacionadas à elegibilidade 
da proponente; 
 
b) inconsistência técnica da proposta e/ou das informações prestadas no 
SICONV. 

 
12.2.2. CLASSIFICAÇÃO – nesta fase somente os proponentes habilitados terão suas 
propostas avaliadas mediante os critérios técnicos classificatórios a seguir, sem 
prejuízo dos critérios estabelecidos nos anexos: 
 
a) consonância do projeto com a legislação e normativas vigentes relacionadas às 
especificidades dos programas e suas ações; 
 
b) propostas que apresentem alcance social do projeto; 

 
c) propostas apresentadas por órgãos e entidades públicas, sem prejuízo das 
prioridades estabelecidas em cada anexo 

 

d) a serem desenvolvidos nas áreas de abrangência dos municípios em que estão 
sendo realizadas as obras do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, 
implementadas as ações do Programa Nacional de Segurança com Cidadania-
PRONASCI, localizados nos territórios da cidadania, e cidades-sede da copa de 2014; 

e) que estimulem, em suas estratégias metodológicas e de articulação, bem como nos 
conteúdos e temas abordados, a redução das desigualdades regionais, a equidade de 
raça, de etnia, de gênero, de orientação sexual, de inclusão de pessoas com 
deficiência e de pessoas idosas, bem como a participação ativa de crianças e 
adolescentes nas atividades do projeto, quando couber; 

f) apresentados por Instituições Públicas de Ensino Superior, no caso das ações 
“Capacitação e Formação”; 

g) que apresentem detalhadamente proposta de monitoramento e avaliação de 
resultados; e 

h) que comprovem experiência profissional e estrutura compatível com a exigida pelo 
projeto proposto. 

 
12.2.3. DA SELEÇÃO – nesta fase, após o exame das propostas e considerando a 
possibilidade de apoio financeiro, as áreas técnicas selecionarão com base nos 
critérios elencados neste edital, os projetos aptos a receber apoio. 

 
12.2.3.1. A SDH/PR relacionará as propostas indicadas para recebimento do 
apoio e procederá a sua publicação no sítio institucional, com o nome da entidade 
ou instituição selecionada, seu número de Proposta SICONV e de inscrição no 
CNPJ. 

 
12.2.3.2. Após a seleção, a SDH/PR, em comum acordo com o proponente, 
poderá ajustar os termos de cada um dos projetos selecionados, desde que não 
afetem as condições iniciais de competição e com a anuência de seus 
respectivos Conselhos ou equivalentes, quando houver. 
 
 

13. DO APOIO FINANCEIRO 
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13.1. Aos órgãos e entidades públicas poderão ser autorizadas despesas de custeio e de 
capital, observados os percentuais definidos nos anexos. 

 
13.2. As entidades privadas sem fins lucrativos, as organizações civis de interesse público e 
as instituições de ensino superior somente poderão receber recursos equivalentes a custeio, 
ficando conseqüentemente impedidas de apresentarem despesas denominadas como 
investimento e/ ou aquisição de bens duráveis. 

 
13.3. Consideram-se despesas de capital aquelas que resultam no aumento do valor do 
patrimônio da instituição, correspondendo tal despesa à aquisição de equipamentos ou 
material permanente. 

 
13.4. Consideram-se despesas de custeio aquelas que não aumentam o patrimônio da 
instituição, ou seja, os gastos com a realização de atividades, execução de serviços ou 
aquisição de bens de consumo. 

 
13.5. O apoio aos projetos selecionados será concedido mediante a celebração de Termo de 
Convênio, Termo de Parceria ou Termo de Cooperação. 

 
13.6. Os instrumentos poderão ser celebrados de acordo com a disponibilidade orçamentária 
e financeira desta Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República – SDH/PR. 

 
14. LINHAS DE FINANCIAMENTO 
 

14.1. As propostas deverão ser elaboradas em consonância com as diretrizes específicas do 
programa ao qual concorre, com suas respectivas ações, conforme detalhamento constante 
nos Anexos que apresentam os indicativos para balizar a apresentação das propostas a 
serem enviadas. 
 

15. DOS PRAZOS 
 

15.1. A presente Chamada Pública obedecerá ao seguinte cronograma: 
 

ETAPAS PRAZOS 
a) Data limite para publicação e 
disponibilização do Edital no sítio da SDH/PR 

29/04/2011 

b) Data limite para inclusão e envio de 
Proposta no Portal de Convênios – SICONV, 
juntamente com os demais documentos 
complementares exigidos por cada área 
responsável pela execução do programa e 
suas respectivas ações*. 

29/06/2011 

c) Prazo para publicação do resultado 
preliminar da seleção no sítio da SDH/PR. 

até 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do 
encerramento do prazo de envio de propostas 

d) Prazo para interposição de recursos. 
até 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação 
do resultado preliminar da seleção no sítio da 

SDH/PR 
e) Prazo para homologação/ publicação do 
resultado final da seleção no sítio da SDH/PR. 
Aprovação, no SICONV, das Propostas 
selecionadas e comunicação das propostas 
rejeitadas. 

10 (dez) dias  

f) Prazo para inclusão do Plano de Trabalho 
05 (cinco) dias úteis a contar da solicitação da 

convenente por meio do SICONV 
*Prazo diferenciado para as propostas que visem à c onstrução de unidades e núcleos de atendimento inic ial no âmbito 
do Pro-Sinase. 
 

15.1.1. O prazo estabelecido na alínea “c” do item 15.1, respeitado o prazo 
máximo estabelecido, poderá ser atendido de forma independente de acordo com 
as especificidades de cada área responsável pela execução dos programas e 
suas respectivas ações. 
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15.1.2. Os prazos estabelecidos nas alíneas “d”, “e” e “f” serão contados 
sucessivamente a partir da publicação do resultado preliminar da seleção de cada 
área e na forma do item 15.1.1.  
 
15.1.3. Sem prejuízo dos demais prazos estabelecidos no item 15.1, a 
documentação complementar específica para propostas que visem à construção 
de unidades socioeducativas e núcleos de atendimento inicial no âmbito do 
Programa de Implementação do SINASE, obedecerá de forma independente o 
prazo estabelecido no anexo do referido programa.  

 
15.2. O recurso a ser interposto deverá ser apresentado a cada área responsável pela 
execução do programa, exclusivamente por intermédio do e-mail indicado nas alíneas do 
item 16.7 e nos anexos. 

 

15.3. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
 
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

16.1 O presente Edital e seus anexos ficarão à disposição dos interessados no sítio da 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República – 
www.direitoshumanos.gov.br. 
16.2. As minutas de Termo de Convênio / Termo de Parceria e Termo de Cooperação estão 
disponibilizadas no sítio da SDH, para a necessária apreciação por parte dos setores 
jurídicos dos proponentes, especificamente quando os proponentes integram a 
administração pública federal, estadual, distrital e municipal, objetivando a agilidade do 
processo. 
 
16.3. Os instrumentos serão elaborados de acordo com as orientações normativas, registros 
do SICONV e informações prestadas pelo proponente, por ocasião da apresentação da 
proposta, sendo de exclusiva responsabilidade do proponente a obrigação de informar 
tempestivamente a esta SDH/PR toda e qualquer alteração na titularidade de seus 
dirigentes, na titularidade dos intervenientes, bem como qualquer outro fato quer venha a 
alterar a minuta de instrumento a ser elaborada. 
 
16.4. Assinarão o instrumento, obrigatoriamente, os partícipes e o interveniente, quando 
houver, não sendo permitida assinatura mediante delegação, subdelegação e/ou 
procuração. 
 
16.5. A seleção de propostas não obriga esta SDH/PR a firmar instrumento de transferência 
de recursos com quaisquer dos proponentes. A celebração dos instrumentos ficará 
condicionada: 
 
a) ao atendimento das diretrizes estabelecidas no presente edital;  

b) ao registro e encaminhamento de todas as informações necessária por meio do SICONV;  

c) à agilidade das equipes técnicas locais em atender as solicitações; e 

d) à disponibilidade de recursos. 

 
16.6. O presente Edital de Chamamento Público terá eficácia até 31/12/2011, podendo a 
qualquer tempo ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja por decisão unilateral 
da SDH/PR, seja por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique 
direitos à indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

 
16.7. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e 
de seus anexos, bem como as informações adicionais eventualmente necessárias, deverão 
ser encaminhados às áreas técnicas responsáveis pelos programas e ações, até 05 (cinco) 
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dias úteis anteriores à data limite de envio da proposta, exclusivamente por intermédio dos 
seguintes e-mails: 
 
a) Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 
E-mail: snpddh.edital2011@sdh.gov.br 
 
b) Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente 
E-mail: snpdca.edital2011@sdh.gov.br  
 
c) Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
E-mail: snpd.edital2011@sdh.gov.br  
 
16.8. Os instrumentos celebrados terão sua eficácia condicionada à publicação do respectivo 
extrato no Diário Oficial da União, que será providenciada pela concedente, no prazo de até 
vinte dias a contar de sua assinatura. 
 
16.9. A liberação de recursos obedecerá ao cronograma de desembolso previsto no Plano 
de Trabalho e guardará consonância com as metas e fases ou etapas de execução do 
objeto do instrumento, e serão depositados e geridos na conta bancária específica do 
convênio, exclusivamente em instituições financeiras controladas pela União e, enquanto 
não empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados na forma na Lei. 
 
16.10. Os casos omissos serão dirimidos por esta Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República. 

 
 
 

MARIA DO ROSÁRIO NUNES 
Ministra de Estado Chefe da Secretária de Direitos Humanos 


