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PARECER Nº 1/2022/DARE/PROPLAN/REITORIA/UNILAB
PROCESSO Nº 23282.002933/2022-31

INTERESSADO(S):  DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS EXTERNOS, COORDENAÇÃO DE
ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO:  TED 10345/2021 - ADITIVO P/ META 1 (TRANSMISSÃO)

 

Trata-se da apreciação, quanto ao Plano de
Trabalho/Projeto Básico IDS, em referência ao
Plano de Trabalho UNILAB, inserido na proposta
nº 002376/2022, referente ao programa nº
2644220220001, registrado na Plataforma +Brasil,
in�tulado Fortalecimento da Agricultura Familiar
para a Polí�ca do PNAE.

  

Senhor(a) Coordenador(a),

 

I. RELATÓRIO

1. Trata-se de processo subme�do à Comissão de Seleção, instaurada pela Portaria
Reitoria/UNILAB nº 66, de 7 de março de 2022 (0421566), nos termos lei nº 13.019, de 31 de julho de
2014, para apreciação da proposta nº 002376/2022, referente ao programa nº 2644220220001,
registrado na Plataforma +Brasil, in�tulado Fortalecimento da Agricultura Familiar para a Polí�ca do
PNAE. 

2. O processo administra�vo, devidamente autuado, protocolado e numerado, encontra-se
instruído com os seguintes documentos a serem objeto de avaliação:

3. Extrato da Proposta nº 002376/2022 (0423357)

4. Documentos do IDS (0423390), que apresenta cer�dões atualizadas, declarações,
comprovantes de contratações e outros documentos.

5. Projeto Básico - IDS (0423463) - Plano de Trabalho IDS. 

6. É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

7. A Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, conhecida como Marco Regulatório das
Organizações da Sociedade Civil - MROSC, disciplina a celebração de parcerias entre a administração
pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de
a�vidades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de
colaboração, termos de fomento ou em acordo de cooperação. Referida lei foi regulamentada pelo
Decreto nº 8.726, de 2016.

8. Tratando-se da comissão em questão, esta é definida, conforme a lei supracitada,
como órgão colegiado des�nado a processar e julgar chamamentos públicos, cons�tuído por ato



publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a par�cipação de pelo menos um servidor
ocupante de cargo efe�vo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração
pública; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

9. Pois bem. Conforme a citada lei, cabe ressaltar:
Art. 27. O grau de adequação da proposta aos obje�vos específicos do programa ou da ação em que
se insere o objeto da parceria e, quando for o caso, ao valor de referência constante do
chamamento cons�tui critério obrigatório de julgamento. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de
2015)

§ 1º As propostas serão julgadas por uma comissão de seleção previamente designada, nos termos
desta Lei, ou cons�tuída pelo respec�vo conselho gestor, se o projeto for financiado com recursos
de fundos específicos. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 2º Será impedida de par�cipar da comissão de seleção pessoa que, nos úl�mos cinco anos, tenha
man�do relação jurídica com, ao menos, uma das en�dades par�cipantes do chamamento
público. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 3º Configurado o impedimento previsto no § 2º , deverá ser designado membro subs�tuto que
possua qualificação equivalente à do subs�tuído.

§ 4º A administração pública homologará e divulgará o resultado do julgamento em página do sí�o
previsto no art. 26. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 5º Será obrigatoriamente jus�ficada a seleção de proposta que não for a mais adequada ao valor
de referência constante do chamamento público. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 6º A homologação não gera direito para a organização da sociedade civil à celebração da parceria.

10. Vê-se, portanto, que a atuação da comissão é determinante na avaliação das propostas
apresentadas, devendo opinar pela regularidade ou não das propostas apresentadas, devendo, se for o
caso, solicitar ou recomendar alterações e adequações à organização da sociedade civil.

11. III. CONCLUSÃO

12. Ante o exposto, não havendo recomendações a serem atendidas neste Parecer, esta
Comissão opina pela regularidade do Projeto Básico apresentado, tendo em vista haver conformidade
e iden�dade com o Plano de Trabalho aprovado pelo coordenador do projeto e pelo responsável legal da
UNILAB.

13. É o Parecer.

 

Redenção, 9 de março de 2022.

 

SÂMIA DE SOUSA OLIVEIRA

Presidente da Comissão de Avaliação

Documento assinado eletronicamente por SAMIA DE SOUSA OLIVEIRA, ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO, em 09/03/2022, às 20:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0423531 e
o código CRC 4D9D4B16.
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