
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio

 

 

Concurso n.º 01/2011 – Proc. n.º 001.034400.10.9 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DA PRODUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO torna público que 
estará recebendo os projetos na área de Defesa do Consumidor dos interessados em participar do 
presente CONCURSO, que se processará nos termos deste Edital, da Lei Complementar 563/07, 
Decreto 15.519/07 e da Lei Federal 8.666/93, com suas alterações. 

1. DO OBJETO 

Trata o presente Edital de CONCURSO para escolha de projetos na área de Defesa do Consumidor 
que receberão financiamento do Fundo Municipal de Direitos Difusos – FMDD, tendo como local de 
realização o Município de Porto Alegre. 

2. DO LOCAL E DATAS 

2.1 Os projetos serão recebidos exclusivamente no Protocolo do Procon Porto Alegre, na Rua dos 
Andradas, 680 2º andar, das 09h às 16h, de 1 a 30 de novembro de 2011. 

2.2 A abertura das propostas será realizada no dia 7 de dezembro de 2011, na sala da Coordenação 
Executiva do Procon Porto Alegre, na Rua dos Andradas, 680 2º andar, a partir das 09h. Esta seção 
estará aberta a todo e qualquer interessado. 

2.3 O Edital e seus anexos, estarão disponíveis a partir da data da publicação do respectivo aviso: 

a) Para download, no portal http://www.portoalegre.rs.gov.br/procon  

b) Para cópia, mediante apresentação de unidade de armazenamento portátil (disquete, CD, DVD-R, 
pen-drive ou MP3), na Coordenação Jurídica do Procon/PMPA, Rua dos Andradas, 680, 2º andar, no 
horário das 09 às 12 e das 14 às 16h. 

2.4 Esclarecimentos a respeito deste Edital poderão ser obtidos junto à Coordenação Jurídica do 
Procon/PMPA, no endereço constante no item acima, ou pelos telefones 3289-1782 e 3289-1784. 

2.5 A Coordenação Jurídica do Procon/PMPA prestará orientação aos interessados em inscrever 
projetos no presente Edital, em dias, horários previamente agendados. 

2.6 O prazo para impugnação do presente Edital é o segundo dia útil anterior à abertura dos envelopes 
dos projetos conforme previsto no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93. 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

3.1 O concurso destina-se a organizações governamentais e não governamentais e organizações da 
sociedade civil de Interesse público – OSCIP’s que tenham por objetivo o fortalecimento da rede de 



proteção e defesa dos direitos, tanto no aspecto de prevenção, educação dos consumidores, como 
geração e transmissão de conhecimento no âmbito do Direito do Consumidor; 

4. DOS RECURSOS 

4.1 Os recursos para a presente ação serão no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), oriundos do 
Fundo Municipal de Direitos Difusos – FMDD - de acordo com o art. 5º, XI do Decreto nº 15.519 de 
15 de março de 2010. 

5. DA INSCRIÇÃO 

5.1 São considerados passíveis de concorrer aos recursos desta Chamada Pública os projetos que 
tiverem prazo máximo de 6 (seis) meses para sua execução.  

5.2 O valor de cada projeto não poderá ultrapassar R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

5.3 Somente poderá ser apresentado um projeto por Organização Governamental / Não 
Governamental e OSCIP. 

5.4 É vedada a participação como proponente de: 

5.4.1 Servidores públicos municipais de Porto Alegre e membros do CONDECON servidores públicos 
municipais de Porto Alegre (Lei Complementar 133/85). 

5.4.2 Cônjuges ou companheiros (as) estáveis e parentes em primeiro grau e colateral de funcionários 
públicos municipais e membros do CONDECON. 

6. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

6.1 As inscrições serão efetivadas mediante a apresentação dos documentos abaixo arrolados, em 02 
(duas) vias, em papel tamanho A4: 

I - Ficha de inscrição e apresentação do projeto, onde deve constar, necessariamente a discriminação 
detalhada da utilização dos valores e a pertinência temática do projeto com a questão relativa à 
educação para o consumo, de acordo com o modelo disponível no endereço eletrônico: 
www.portoalegre.rs.gov.br/procon 

II – Certidão negativa de débitos municipais expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda. 

III – Documentos: cópia do registro comercial, no caso de empresa individual; cópia do ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados, em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos da eleição de 
seus administradores; cópia da Inscrição do ato constitutivo no órgão competente, no caso de 
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; cópia da carteira de identidade do 
titular da empresa individual ou do representante legal habilitado pelo estatuto social ou pelo contrato, 
no caso de sociedade; cópia do CPF do titular da empresa individual ou do representante legal 
habilitado pelo estatuto social ou pelo contrato, no caso de sociedade, quando não conste o número na 
carteira de identidade, bem como todos os documentos elencados no Art. 29 da Lei Federal 8.666/93. 

IV - Não será admitida a inscrição de projetos que prevejam a utilização dos valores previstos neste 
edital para pagamento de parcelas trabalhistas, fiscais ou previdenciárias.  

 



7. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DOS PROJETOS 

7.1 Será formada uma Comissão de Acompanhamento de Projetos - CAP - composta por 
representantes das seguintes instituições: 

I - Um representante da Secretaria Municipal da Produção Indústria e Comércio; 

II - Um representante da Procuradoria Geral do Município; 

III - Três representantes do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor. 

7.2 Os componentes da Comissão de Seleção não poderão ter participado ou vir a participar da 
elaboração e execução dos projetos em julgamento.  

 

8. DA SELEÇÃO DOS PROJETOS 

Serão selecionados projetos de acordo com os seguintes critérios: 

8.1.1 Justificativa da necessidade e demanda social do projeto – de 3 a 5 pontos;  

8.1.2 Relevância (importância do projeto e desdobramentos) – de 3 a 5 pontos;  

8.1.3 Objetivos bem definidos – de 1 a 3 pontos; 

8.1.4 Ações propostas – de 1 a 3 pontos; 

8.1.5 Possibilidade de alcance dos indicadores propostos – de 1 a 3 pontos; 

8.1.6 Viabilidade e adequação do orçamento – de 1 a 3 pontos; 

8.1.7 Mérito (intencionalidade do projeto) – de 1 a 3 pontos; 

8.1.8 Análise da Equipe Técnica responsável pelo projeto – de 1 a 3 pontos.  

8.2 Cada componente da comissão apreciará em separado os critérios de cada projeto. 

8.2.1 Em caso de empate em critérios a CAP fará o desempate através do voto. 

8.3 O resultado do Processo de Seleção será divulgado no site do PROCON/PMPA 

8.4 Caso haja desistência da entidade proponente, a Comissão de Seleção selecionará o primeiro da lista 
de suplentes, esta composta por 5 (cinco) projetos selecionados na condição de suplentes, para executar 
seu projeto, desde que respeitadas as exigências legais e deste edital.  

9. DA EXECUÇÃO 

9.1 Cada projeto selecionado receberá repasse de valores, de acordo com o cronograma físico-
financeiro, diretamente do Fundo Municipal dos Direitos Difusos, mediante depósito em conta 
corrente, após a assinatura do respectivo convênio.  



9.2 Na ocorrência de motivo relevante, poderão ser propostas modificações no cronograma das etapas, 
cabendo a aprovação do novo cronograma ao PROCON/PMPA e a Comissão de Seleção, respeitadas 
as disposições deste edital. 

9.3 As entidades selecionadas deverão concluir seu projeto no prazo máximo de 06 (seis) meses, 
contados da data do recebimento do recurso financeiro.  

10. DO CONVENIAMENTO DOS PROJETOS 

10.1 Os convênios serão firmados em conformidade com a legislação vigente, especialmente com o 
artigo 116 da Lei 8.666/93. 

10.2 Considerando a exigüidade de prazos, os documentos necessários devem ser providenciados com 
antecedência, para fins de conveniamento: 

10.2.1 Plano de trabalho e Plano de Aplicação de recursos; 

10.2.2 Cópias de: 

a) CNPJ atualizado; 

b) Estatuto devidamente registrado; 

c) Ata de eleição da atual diretoria, devidamente registrada; 

d) RG e CPF do presidente; 

e) Procuração em caso de substituição do presidente; 

f) Número de conta bancária específica e zerada, para este convênio, na Agência acordada entre a 
SMIC e a Instituição; 

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da entidade, abrangendo 
todos os tributos administrados pelo município, mediante apresentação de certidão expedida pelo órgão 
municipal competente; 

i) Prova de regularidade relativa a seguridade social, mediante certidão expedida pelo Instituto Nacional 
de Seguridade Social (INSS), conforme Ordem de Serviço. n.º 207de 08/04/99, D.ºU. de 15/04/99. A 
aceitação fica condicionada a verificação pela Comissão de Licitações da SMIC, via Internet. 

j) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante 
certificado expedido pela Caixa Econômica Federal (nos termos do Artigo 27 alínea a da Lei 8036/90). 
Caso o certificado tenha sido emitido via “on line”, a aceitação fica condicionada a verificação, pela 
omissão de Licitações da SMIC, via Internet. 

k) Certidão Negativa da Receita Federal. 

l) Certidão Negativa da Fazenda Estadual. 

m) Certidão Negativa de Infração, expedida pela Delegacia Regional do Trabalho, em cumprimento ao 
art. 7º (sétimo), inciso XXXIII da CF/88, conforme Lei Municipal 8.874/02 de 15/01/2002. 



n) Declaração, sob as penas da Lei, de que não foi declarada inidônea pela administração direta ou 
indireta, municipal, estadual ou federal, datada e assinada por 

Diretor, Sócio Gerente ou equivalente, com carimbo da empresa. 

11. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

11.1 A prestação de contas segue o disposto nos Decretos 11417/96, 11459/96, 14.119/03 e Lei nº 
8666/93, no que couber. 

11.2 Deverá ser acompanhado um relatório do CONDECON com a avaliação da execução do projeto.  

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 Não serão devolvidos os projetos não selecionados. 

12.2 Ao inscrever o projeto, o proponente assume, sob as penas da Lei: 

a) Conhecer e estar de acordo com as condições deste edital, reconhecendo como verdadeiras as 
informações prestadas no projeto; 

b) Estar de acordo em assinar contrato com a Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio 
para realização do Projeto, nos termos deste Edital, caso o projeto venha a ser aprovado. 

c) dispor do montante remanescente e/ou indicará sua outra fonte de financiamento, através da devida 
identificação.Dispor dos recursos remanescentes necessários à execução do projeto, de acordo com a 
planilha de custos e cronograma constantes do projeto; ou indicar sua outra fonte de financiamento; 

d) estar ciente do que reza o Art. 111 da Lei Federal 8.666/93, quanto a cedência dos direitos 
patrimoniais relativos ao projeto, ao Poder Público. 

Porto Alegre,12 de setembro de 2011 

 

Valter Nagelstein, 

Secretário Municipal da Produção, Indústria e Comércio. 

 

Omar Ferri Júnior, 

Coordenador Executivo PROCON/PMPA 
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ANEXO I – REGULAMENTO DO CONCURSO 

 

 

Trata o presente Edital de CONCURSO para escolha de projetos na área de Defesa do Consumidor 
que receberão financiamento do Fundo Municipal de Direitos Difusos – FMDD, tendo como local de 
realização o Município de Porto Alegre. 

O concurso destina-se a organizações governamentais e não governamentais e organizações da 
sociedade civil de Interesse público – OSCIP’s que tenham por objetivo o fortalecimento da rede de 
proteção e defesa dos direitos, tanto no aspecto de prevenção, educação dos consumidores, como 
geração e transmissão de conhecimento no âmbito do Direito do Consumidor; 

Os recursos para a presente ação serão no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), oriundos do 
Fundo Municipal de Direitos Difusos – FMDD - de acordo com o art. 5º, XI do Decreto nº 15.519 de 
15 de março de 2010. 

São considerados passíveis de concorrer aos recursos desta Chamada Pública os projetos que tiverem 
prazo máximo de 6 (seis) meses para sua execução.  

O valor de cada projeto não poderá ultrapassar R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Somente poderá ser apresentado um projeto por Organização Governamental / Não Governamental e 
OSCIP. 

É vedada a participação como proponente de: 

Servidores públicos municipais de Porto Alegre e membros do CONDECON servidores públicos 
municipais de Porto Alegre (Lei Complementar 133/85). 

Cônjuges ou companheiros (as) estáveis e parentes em primeiro grau e colateral de funcionários 
públicos municipais e membros do CONDECON. 

As inscrições serão efetivadas mediante a apresentação dos documentos abaixo arrolados, em 02 (duas) 
vias, em papel tamanho A4: 

I - Ficha de inscrição e apresentação do projeto, onde deve constar, necessariamente a discriminação 
detalhada da utilização dos valores e a pertinência temática do projeto com a questão relativa à 
educação para o consumo, de acordo com o modelo disponível no endereço eletrônico: 
www.portoalegre.rs.gov.br/procon 



II – Certidão negativa de débitos municipais expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda. 

III – Documentos: cópia do registro comercial, no caso de empresa individual; cópia do ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados, em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos da eleição de 
seus administradores; cópia da Inscrição do ato constitutivo no órgão competente, no caso de 
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; cópia da carteira de identidade do 
titular da empresa individual ou do representante legal habilitado pelo estatuto social ou pelo contrato, 
no caso de sociedade; cópia do CPF do titular da empresa individual ou do representante legal 
habilitado pelo estatuto social ou pelo contrato, no caso de sociedade, quando não conste o número na 
carteira de identidade, bem como todos os documentos elencados no Art. 29 da Lei Federal 8.666/93. 

IV - Não será admitida a inscrição de projetos que prevejam a utilização dos valores previstos neste 
edital para pagamento de parcelas trabalhistas, fiscais ou previdenciárias.  

Será formada uma Comissão de Acompanhamento de Projetos - CAP - composta por representantes 
das seguintes instituições: 

Um representante da Secretaria Municipal da Produção Indústria e Comércio; 

Um representante da Procuradoria Geral do Município; 

Três representantes do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor. 

Os componentes da Comissão de Seleção não poderão ter participado ou vir a participar da elaboração 
e execução dos projetos em julgamento.  

Serão selecionados projetos de acordo com os seguintes critérios: 

1.1 Justificativa da necessidade e demanda social do projeto – de 3 a 5 pontos;  

1.2 Relevância (importância do projeto e desdobramentos) – de 3 a 5 pontos;  

1.3 Objetivos bem definidos – de 1 a 3 pontos; 

1.4 Ações propostas – de 1 a 3 pontos; 

1.5 Possibilidade de alcance dos indicadores propostos – de 1 a 3 pontos; 

1.6 Viabilidade e adequação do orçamento – de 1 a 3 pontos; 

1.7 Mérito (intencionalidade do projeto) – de 1 a 3 pontos; 

1.8 Análise da Equipe Técnica responsável pelo projeto – de 1 a 3 pontos.  

2 Cada componente da comissão apreciará em separado os critérios de cada projeto. 

2.1 Em caso de empate em critérios a CAP fará o desempate através do voto. 

3 O resultado do Processo de Seleção será divulgado no site do PROCON/PMPA 



4 Caso haja desistência da entidade proponente, a Comissão de Seleção selecionará o primeiro da lista 
de suplentes, esta composta por 5 (cinco) projetos selecionados na condição de suplentes, para executar 
seu projeto, desde que respeitadas as exigências legais e deste edital.  

5 Cada projeto selecionado receberá repasse de valores, de acordo com o cronograma físico-financeiro, 
diretamente do Fundo Municipal dos Direitos Difusos, mediante depósito em conta corrente, após a 
assinatura do respectivo convênio.  

6 Na ocorrência de motivo relevante, poderão ser propostas modificações no cronograma das etapas, 
cabendo a aprovação do novo cronograma ao PROCON/PMPA e a Comissão de Seleção, respeitadas 
as disposições deste edital. 

7 As entidades selecionadas deverão concluir seu projeto no prazo máximo de 06 (seis) meses, contados 
da data do recebimento do recurso financeiro.  
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ANEXO II – CRONOGRAMA DE DATAS 

 

DATA PARA A ENTREGA DOS PROJETOS DE 1 A 30 DE NOVEMBRO DE 2011 

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS 07 DE DEZEMBRO DE 2011 

DATA DA DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS 
SELECIONADOS 

19 DE DEZEMBRO DE 2011 

DATA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 
PARA A FORMALIZAÇÃO DOS 
CONVÊNIOS DECORRENTES DA 
SELEÇÃO 

21 A 23 DE DEZEMBRO DE 2011 

DATA PARA SEGUNDA CHAMADA 28 DE DEZEMBRO DE 2011 

 


