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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMTADES 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE JOÃO NEIVA–COMCAJON 

 

 

 

 A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMTADES, por meio do CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – 
COMCAJON com esteio na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, no 
Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, e em observância as normas 
relativas ao Fundo Nacional da Criança e do Adolescente, Resolução 
n° 137 de 21 de janeiro de 2010,no uso de suas atribuições legais, que 
lhe confere a Lei Federal nº 8.069 /90 e o Decreto Municipal nº 6.218 
de 04 de abril de 2017, com base na deliberação da Reunião Ordinária 
ocorrida em 06 de fevereiro de 2018, torna público o presente Edital 
de Chamamento Público visando à seleção de projetos voltados à 
promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e 
adolescentes, a serem financiados pelo Fundo para a Infância e 
Adolescência de João Neiva (FIA), por meio da formalização de 
Termo de Fomento, nas condições devidamente especificadas neste 
instrumento convocatório. 

 

1. PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

1.1. A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de 
propostas para a celebração de parceria com recursos do Fundo 
Municipal para Infância e Adolescência de João Neiva – FIA, por meio 
da formalização de Termo de Fomento, para a consecução de 
finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência 
de recursos financeiros às organizações da sociedade civil (OSC's), 
conforme condições estabelecidas neste Edital. 

1.1.2. O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei Federal Nº 
13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204, de 
14 de dezembro de 2015, Decreto Municipal nº 6.218 de 04 de abril de 
2017e em observância as normas relativas ao Fundo para Infância e 
Adolescência de João Neiva (FIA), Resolução Conanda n° 137/2010,e 
pelas demais normativas aplicáveis, além das condições previstas 
neste Edital. 

1.1.3. Poderão ser selecionadas até 04 (quatro) propostas, observada 
a ordem de classificação e a disponibilidade orçamentária para 
elaboração dos Termos de Fomento, atendendo os valores de 
referência contidos no Anexo I – Diretrizes para a Elaboração da 
Proposta/Plano de Trabalho, cujo valor global é de R$ 795.000,00 
(setecentos e noventa cinco mil reais). 
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1.1.4. Os projetos aprovados poderão receber o valor financeiro 
máximo previsto para cada área de interesse, conforme estabelecido 
no Anexo I, podendo ser financiados parcial ou integralmente com 
recursos do FIA. 

1.1.5 O projeto deverá ser desenvolvido por um período de até 12 
meses, iniciando a contagem de tempopara sua execução a partir do 
primeiro mês do repasse de recursos. 

2. OBJETO DO TERMO DE FOMENTO 

2.1. Os objetos que tratarão os Termos de Fomento devem ser 
voltados à promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e 
adolescentes e evidenciarem uma das áreas de interesse, 
conforme estabelecido no Anexo I – Diretrizes para a Elaboração 
da Proposta/Plano de Trabalho. 

 

2.2. A concorrência dar-se-á dentro de cada uma das áreas de 
interesse, observando-se os valores de referência, previstos no anexo 
I. 

 

3.PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 

 
3.1  Poderão participar deste Edital as organizações da sociedade civil 
(OSCs), assim consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I, 
alíneas “a”, “b” ou “c”, da Lei nº 13.019, de 2014, deverão cumprir as 
seguintes exigências: 
 

a) estar devidamente registrada no COMCAJON, na data da Inscrição 
deste Edital; 

b) declarar, conforme modelo constante no Anexo II – Declaração de 
Ciência e Concordância, que está ciente e concorda com as 
disposições previstas no Edital e seus anexos, bem como que se 
responsabiliza pela veracidade e legitimidade das informações e 
documentos apresentados durante o processo de seleção. 

3.2Cada OSC poderá apresentar até 01 (uma) proposta em áreas de 
interesse conforme estabelecido no anexo I. 

 

4.REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO 
TERMO DE FOMENTO 
 

4.1. Para a celebração do termo de fomento, a OSC deverá atender 
aos seguintes requisitos: 
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a) ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de 
atividades e finalidades de relevância pública e social, bem como 
compatíveis com o objeto do instrumento a ser pactuado; 

 
b) ser regida por normas de organização interna que prevejam 
expressamente que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo 
patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica de igual 
natureza que preencha os requisitos da Lei nº 13.019, de 2014, e cujo 
objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta; 

 

c) ser regida por normas de organização interna que prevejam, 
expressamente, escrituração de acordo com os princípios 
fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade. 
 

d) possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho, no 
mínimo 01 (um)ano de existência, com cadastro ativo, comprovados 
por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ; 

 

e) possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto 
da parceria ou de natureza semelhante; 

 

f) possuir instalações, condições materiais e capacidade técnica e 
operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos 
previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas ou, 
alternativamente, prever a sua contratação ou aquisição com recursos 
da parceria, a ser atestado mediante declaração do representante legal 
da OSC; 

g) apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, 
de contribuições, de dívida ativa e trabalhista; 

h) apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de 
registro civil ou cópia do estatuto registrado e eventuais alterações ou, 
tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por 
junta comercial; 

i)apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem 
como relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, conforme 
estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, 
número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de 
registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um deles; 
 

j) comprovar que funciona no endereço declarado pela entidade, por 
meio de cópia de documento hábil, a exemplo de conta de consumo ou 
contrato de locação; 
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4.2. Ficará impedida de celebrar o termo de fomento a OSC que: 

a) não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja 
autorizada a funcionar no território nacional (art. 39, caput, inciso I, da 
Lei nº 13.019, de 2014); 

b) esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente 
celebrada; 

 

c) tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do 
Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração 
pública federal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges, 
companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até 
o segundo grau, exceto em relação às entidades que, por sua própria 
natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas; 

 

d) Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos 
últimos 5 (cinco) anos, exceto se for sanada a irregularidade que 
motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados, ou 
for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou, ainda, a 
apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com 
efeito suspensivo; 

 

e) tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com 
suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a administração, com declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a administração pública, com a sanção prevista no inciso 
II do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014, ou com a sanção prevista no 
inciso III do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014 (art. 39, caput, inciso V, 
da Lei nº 13.019, de 2014); 

f) tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por 
Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em 
decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 

 
g)tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias 
tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão 
irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; que tenha sido julgada 
responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em 
comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou 
que tenha sido considerada responsável por ato de improbidade, 
enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 
12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992; 
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5. COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

5.1 A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar 
e julgar o presente chamamento público a ser constituída na forma da 
Portaria nº 10.437/2018. 

 

5.2. Deverá se declarar impedido membro da Comissão de Seleção 
que tenha participado, nos últimos 5 (cinco) anos, mantido relação 
jurídica com ao menos, uma das organizações sociais da sociedade 
civil participantes do Chamamento Público (art., 27, §2º e §3º, da Lei 
Federal nº 13.019.de 2014); 

 

5.3.A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção 
não obsta a continuidade do processo de seleção; 
 

5.4. Configurado o impedimento, o membro impedido deverá ser 
imediatamente substituído por membro que possua qualificação 
equivalente à do substituído, sem necessidade de divulgação de novo 
Edital (art. 27, §§ 1º a 3º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 14, §§ 1º e 
2º, do Decreto nº 8.726/2016); 

 

5.5. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá 
solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro 
desse colegiado. 

 

5.6. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, 
diligências para verificar a autenticidade das informações e 
documentos apresentados pelas entidades concorrentes ou para 
esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser 
observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e da 
transparência. 

 

5.7. Fica vedada a participação em rede de OSC “executante e não 
celebrante” que tenha mantido relação jurídica nos últimos 05 anos 
com, no mínimo, um dos integrantes da Comissão de Seleção 
responsável pelo chamamento público que resultou na celebração da 
parceria.   

 

6. DA FASE DE SELEÇÃO 

6.1. A concorrência é entre os interessados cujo projeto esteja dentro a 
mesma linha de interesse e projeto apoiados. 

6.1.1A fase de seleção observará as seguintes etapas: 
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Tabela 1 
ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS 

1 Divulgação/Publicação em página oficial 
da Prefeitura na internet, e na AMUNES. 

23/04/2018 

2 Pedido de Esclarecimento e 
Impugnação deste Edital 

24/04/2018 
a 

26/04/2018 

3 Análise e resposta aos pedidos de 
esclarecimento e impugnação deste 
Edital 

27/04/2018 
a 

02/05/2018 

4 Envio das propostas pelas OSC’s. 03/05/2018 
a 

04/05/2018 

5 Sessão de abertura de envelopes 07/05/2018 

6 Avaliação das propostas pela Comissão 
de Seleção 

08/05/2018 
a 

10/05/2018 

7 Divulgação do resultado preliminar 11/05/2018 

8 Interposição de recursos pela Comissão 
de Seleção 

14/05/2018 
a 

18/05/2018 

9 Análise dos Recursos pela Comissão de 
Seleção 

21/05/2018 
a 

23/05/2018 

10 Homologação e publicação do resultado 
definitivo da fase de seleção, com 
divulgação das decisões recursais 
proferidas (se houver) 
 

25/05/2018 

 

6.2. Etapa 1: Divulgação/Publicaçãodo Edital de Chamamento 
Público e Pedido de Esclarecimento e Impugnação deste Edital 

O Edital deverá ser amplamente divulgado em página oficial da 
Prefeitura na internet, e também na AMUNES, com prazo mínimo de 
30 (trinta) dias para apresentação do projeto. 
 
6.2.1.Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na 
interpretação deste Edital e de seus anexos, deverão ser 
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encaminhados no prazo mencionada na tabela acima colacionada, 
exclusivamente por EMAIL, para o endereço 
acaosocial@joaoneiva.es.gov.br 
 
6.2.2. Os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no Edital. Os esclarecimentos serão prestados pela 
Comissão de Seleção no mesmo endereço eletrônico indicado no item 
6.2.1, bem como entranhados nos autos do processo de Chamamento 
Público, onde estarão disponíveis para consulta por qualquer 
interessado. 
 
6.2.3. Eventual modificação no Edital, decorrente de pedido de 
esclarecimento, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o 
texto original, estendendo-se o prazo inicialmente estabelecido 
somente quando a alteração afetar a formulação das propostas ou o 
princípio da isonomia. 
 

6.3. Etapa 2: Envio das propostas pelas OSCs: 
 

6.3.1. Para efetivação da inscrição neste edital, deverão ser 
protocolados no protocolo da Prefeitura Municipal de João Neiva com 
os seguintes documentos: 
 

a) Ofício direcionado a Comissão de Chamamento Público,solicitando 
a inscrição do projeto no referido edital; 

b) Declaração de ciência e concordância (Anexo II); 

c) Proposta em via original, com as páginas numeradas 
sequencialmente, rubricadas e assinadas pelo representante legal da 
instituição, conforme Anexo III; 

 

           6.3.2. A documentação exigida no item 6.3.1, deste Edital, deverá ser 
entregue,em envelope lacrado, com identificação da instituição 
proponente,no período de09/05/2018 a 11/05/2018, das 13h às 15h, 
para Comissão de Chamamento Público, instalada na Secretaria 
Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, na rua 
Pedro Zangrande,125,Centro, João Neiva/ES. 
 

6.3.3.Não serão aceitas propostas e documentos enviados por correio 
eletrônico, propostascom itens incompletos e propostas elaborados em 
formulários diferentes daqueles divulgados para esta seleção. 
 

6.3.4. Não serão recebidos propostas e documentos após o prazo 
estabelecido neste edital para sua apresentação das propostas. 

6.4 Etapa 3: Etapa competitiva de avaliação das propostas pela 
Comissão de Seleção. 
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6.4.1.Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão 
de Seleção analisará as propostas apresentadas. A análise e 
julgamento de cada proposta será realizada pela Comissão de 
Seleção, que terá total independência técnica. 
 

6.4.2.A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na Tabela 1 
para conclusão da análise das propostas e divulgação do resultado 
preliminar do processo de seleção, podendo tal prazo ser prorrogado, 
de forma devidamente justificada, por até 10 dias corridos. 
 

6.4.3. A verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração 
de parcerias e da não ocorrência de impedimento para a formalização 
do Termo de Fomento (arts. 33, 34 e 39 da Lei Federal n° 13.019, de 
2014), ocorrerá após a etapa de julgamento das propostas e exigível 
apenas das OSCs que tenham propostas aprovadas e classificadas. 
 

6.4.4. A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base 
nos critérios de julgamento apresentados no quadro a seguir: 

 
 

Tabela 2 
 

Critérios de 
Julgamento 

Metodologia de Pontuação Pontuação 
Máxima por 

Item 

a. Informações sobre 
ações a serem 
executadas, metas a 
serem atingidas, 
indicadores que aferirão 
o cumprimento das 
metas e prazos para a 
execução das ações e 
para o cumprimento das 
metas, valor global. 

Grau pleno de atendimento 
(2,0 pontos). 
– Grau satisfatório de 
atendimento (1,0 ponto) 
O não atendimento ou o 
atendimento 
 Insatisfatório (0,0). 
Obs: A atribuição de nota 
“zero” neste critério implica 
eliminação da proposta, por 
força do art. 16, §2º, inciso 
I, do Decreto Federal nº 
8.726/2016. 

2,00 
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b. Adequação da 
proposta aos objetivos 
específicos da política, 
do plano, do programa 
ou da ação em que se 
insere o objeto da 
parceria 

– Grau pleno de 
atendimento (2,0 pontos) 
– Grau satisfatório de 
atendimento (1,0 ponto) 
– O não atendimento ou o 
atendimento insatisfatório 
(0,0). 
Obs: A atribuição de nota 
“zero” neste critério implica 
eliminação da proposta, por 
força do art. 16, §2º, inciso 
I, do Decreto Federal nº 
8.726/2016. 

2,00 

c. Descrição da 
realidade objeto da 
parceria e do nexo 
entre essa realidade e o 
projeto proposto; 

– Grau pleno de 
atendimento (2,0 pontos) 
– Grau satisfatório de 
atendimento (1,0 ponto) 
– O não atendimento ou o 
atendimento insatisfatório 
(0,0). 
OBS.: A atribuição de nota 
“zero” neste critério implica 
eliminação da proposta, por 
força do art. 16, §2º, inciso 
I, do Decreto Federal nº 
8.726/2016. 
 

2,00 

d. Consonância com a 
legislação relacionada à 
criança e ao 
adolescente, em 
especial, ao Estatuto da 
Criança e do 
Adolescente e aos 
Planos Municipais; 

Grau pleno de atendimento 
(2,0 pontos) 
– Grau satisfatório de 
atendimento (1,0 ponto) 
– O não atendimento ou o 
atendimento insatisfatório 
(0,0). 

2,00 

e. Consistência do 
projeto em relação aos 
objetivos propostos, 
estratégias e resultados 
esperados; 

– Grau pleno de adequação 
(2,0) 
– Grau satisfatório de 
adequação (1,0) 
– O não atendimento ou o 
atendimento insatisfatório 
(0,0). 

2,00 

f. Participação do 
público diretamente 
atendido e da 
comunidade na 
execução do projeto; 

– Grau pleno de adequação 
(1,0) 
– Grau satisfatório de 
adequação (0,5) 
– O não atendimento ou o 

1,00 
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atendimento insatisfatório 
(0,0). 

g. Parcerias 
Institucionais e 
articulação com as 
redes. 

– Grau pleno de adequação 
(1,0) 
– Grau satisfatório de 
adequação (0,5) 
– O não atendimento ou o 
atendimento insatisfatório 
(0,0). 

1,00 

 
 

6.4.5. Serão desclassificadas as propostas: 
 

a) cuja pontuação total for inferior a 6,0 (seis) pontos; 
 

b) que recebam pontuação "zero" em qualquer dos critérios de 
julgamento a,b,c; 
 

c) que estejam em desacordo com o Edital. 
 

d) Que não contemplem todos os resultados esperados definidos para 
o respectivo Projeto da Área de Interesse a que concorre, nos termos 
do “Anexo I - Diretrizes para elaboração da proposta e Plano de 
Trabalho”; 
 

e) no caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será 
feito com base na maior pontuação obtida no critério de julgamento (a) 
persistindo a situação de igualdade, o desempate será feito com base 
na maior pontuação obtida, sucessivamente, nos critérios de 
julgamento (b), (c), e (d). Caso essas regras não solucionem o empate, 
será considerada vencedora a entidade com mais tempo de 
constituição e, em último caso, a questão será decidida por sorteio; 

7.5. Etapa 4: Divulgação do resultado preliminar. 

6.5.1 A administração pública divulgará o resultado preliminar do 
processo de seleção na página do sítio oficial da Prefeitura, iniciando-
se o prazo para recurso. 

6.6 Etapa 5: Interposição de recursos contra o resultado 
preliminar. 

6.6.1.Haverá fase recursal após a divulgação do resultado preliminar 
do processo de seleção. 

6.6.2. Nos termos do art. 18 do Decreto Federal nº 8.726, de 2016, os 
participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar 
deverão apresentar recurso administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias, 
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contado da publicação da decisão, ao colegiado que a proferiu, sob 
pena de preclusão. Não será conhecido recurso interposto fora do 
prazo.   

6.6.3. Os recursos deverão ser protocolados no protocolo da Prefeitura 
Municipal de João Neiva, endereçado a Comissão de Chamamento 
Público, dentro do prazo de 5 (cinco) dias contados da data da ciência. 

6.7 Etapa 6: Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. 

6.7.1. Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará. 

6.7.2. Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá 
reconsiderar sua decisão no prazo de 1 (um) dia útil, contados da 
interposição do recurso ou, dentro desse mesmo prazo. 

6.7.3 A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser 
proferida no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contado do 
recebimento do recurso. A motivação deve ser explícita, clara e 
congruente, podendo consistir em declaração de concordância com 
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou 
propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato decisório. 
Não caberá novo recurso contra esta decisão.   

6.7.4. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o 
do vencimento. Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia 
útil no âmbito do órgão ou entidade responsável pela condução do 
processo de seleção. 

6.7.5 O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

6.8 Etapa 7: Homologação e publicação do resultado definitivo da 
fase de seleção, com divulgação das decisões recursais 
proferidas (se houver). 

6.8.1. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem 
interposição de recurso, será publicada no Site Oficial da Prefeitura 
Municipal de João Neiva/ ES e na AMUNES, o resultado definitivo do 
Edital de Seleção, com a lista classificatória das organizações 
participantes. 

6.8.2. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da 
parceria; 

6.8.3. Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma 
única entidade com proposta classificada (não eliminada), e desde que 
atendidas às exigências deste Edital, a administração pública poderá 
dar prosseguimento ao processo de seleção e convocá-la para iniciar o 
processo de celebração. 
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6.8.4. A critério da Administração Pública Municipal a convocação das 
OSC’s selecionadas poderá ocorrer no ato homologatório do resultado 
final dando-se o início da fase de celebração. 

 

 

 

7. DA FASE DE CELEBRAÇÃO 

 

7.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do 
instrumento de parceria: 

 

Tabela 3 

 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA 

1 Convocação da OSC selecionada para apresentação do 
plano de trabalho e comprovação do atendimento dos 
requisitos para celebração da parceria e de que não 
incorre nos impedimentos (vedações) legais. 

2 Verificação do cumprimento dos requisitos para 
celebração da parceria e de que não incorre nos 
impedimentos (vedações) legais. Análise do plano de 
trabalho. 

3 Ajustes no plano de trabalho e regularização de 
documentação, se necessário. 

4 O parecer de órgão técnico, jurídico e assinatura do 
Termo de Fomento. 

5 Publicação do extrato do Termo de Fomento na AMUNES. 

 

 

7.2. Etapa 1: Convocação da OSC selecionada para apresentação 
do plano de trabalho; 

7.2.1.Para a celebração da parceria, a administração pública Municipal 
convocará a OSC selecionada para, no prazo de 15 (quinze) dias 
corridos a partir da convocação, apresentar o seu plano de trabalho e a 
documentação exigida para comprovação dos requisitos para a 
celebração da parceria; 
 

7.2.2. Além da apresentação do plano de trabalho, a OSC selecionada, 
no mesmo prazo acima de 15 (quinze) dias corridos, deverá comprovar 
o cumprimento dos requisitos previstos no inciso I do caput do art. 2º, 
nos incisos I a V do caput do art. 33 e nos incisos II a VII do caput do 
art. 34 da Lei nº 13.019, de 2014: 
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a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica – CNPJ; 

b) comprove experiência prévia na realização, com 
efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante; 

c) Comprovação de capacidade técnica e operacional para 
o desenvolvimento das atividades previstas e o cumprimento 
das metas estabelecidas; 

d) Cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações; 

e) Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual; 

f) Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, 
com comprovante de residência, número e órgão expedidor da 
carteira de identidade e número de registro no Cadastro de 

Pessoas Físicas – CPF da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil de cada um deles; 

g) Cópia autenticada do RG e CPF do representante legal 
da OSC e do responsável técnico pelo projeto; 

h) Cópia do comprovante residencial, atualizado, de até 
03(três) meses, do representante legal da OSC e do 
responsável técnico pelo projeto; 

i) Comprovação de que a OSC funciona no endereço por 
ela declarado, podendo ser realizada por meio de contas de 
consumo, salvo os referentes à telefonia móvel; 

j) Comprovante de registro no Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de João Neiva –
COMCAJON; 

k) Certidão de débitos relativos a créditos tributários federais 
e à dívida ativa da união; 

l) Certificado de regularidade do fundo de garantia do 
tempo de serviço – CRF/FGTS; 

m) Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT; 

n) Certidão de débitos de tributos municipais, ressalvados 
os casos previstos em legislação específica; 

o) Certidão de débitos estaduais ou declaração de que a 
OSC não possui inscrição estadual. 

. 
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7.2.3O plano de trabalho devidamente preenchido, rubricado e assinado 
pela entidade, conforme Anexo IV e os documentos comprobatórios do 
cumprimento dos requisitos impostos nesta etapa serão apresentados 
no Protocolo da Prefeitura Municipal de João Neiva/ES 

7.3.Etapa 2: Verificação do cumprimento dos requisitos para 
celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos 
(vedações) legais. Análise do plano de trabalho. 

7.3.1. Esta etapa consiste no exame formal, do atendimento, pela OSC 
selecionada, dos requisitos para a celebração da parceria, de que não 
incorre nos impedimentos legais e cumprimento de demais exigências 
descritas na etapa anterior. Engloba, ainda, a análise do plano de 
trabalho. O exame e a análise mencionados no presente item serão 
realizados no prazo de 5 dias corridos. 

7.4 Etapa 3: Ajustes no plano de trabalho e regularização de 
documentação, se necessário. 

7.4.1 Caso se verifique a não conformidade nos documentos 
apresentados ou constatado evento que impeça a celebração, a OSC 
será comunicada do fato e convocada a regularizar sua situação, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de não celebração da 
parceria. 

7.4.2 Caso seja constatada necessidade de adequação no plano de 
trabalho enviado pela OSC, será solicitado a realização de ajustes e a 
OSC deverá fazê-lo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de 
recebimento da solicitação apresentada. 

7.5Etapa 4: Procedimentos para celebração e formalização do 
Termo de Fomento 

7.5.1. A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção 
das providências impostas pela legislação regente, incluindo a 
aprovação do plano de trabalho, a emissão do parecer técnico e 
emissão de parecer jurídico, conforme disposto no art. 35, inc. VI, da Lei 
n° 13.019, de 2014, as designações do gestor da parceria e da 
Comissão de Monitoramento e Avaliação. 

7.5.2. No período entre a apresentação da documentação prevista na 
Etapa 1 da fase de celebração e a assinatura do instrumento de 
parceria, a OSC fica obrigada a informar qualquer evento superveniente 
que possa prejudicar a celebração da parceria, sobretudo quanto ao 
cumprimento dos requisitos e exigências previstos. 

7.5.3 A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e no 
quadro de dirigentes, quando houver. 

7.6Etapa 5: Publicação do extrato do Termo de Fomento no Diário 
Oficial. 
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7.6.1. Os extratos dos Termos de Fomento deverão ser publicados na 
AMUNES. 

 

8.PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA A 
REALIZAÇÃO DO OBJETO 

8.1. Os recursos destinados à execução das parcerias de que tratam 
este Edital são provenientes do Fundo Municipal Infância e 
Adolescência de João Neiva -FIA. 

8.2. Os recursos correrão à conta da dotação orçamentária abaixo 
especificada, do Orçamento do Fundo Municipal para Infância e 
Adolescência de João Neiva -FIA: 

 

Órgão 034 -Fundo da Infância e 

Adolescência -FIA 

 

Unidade 101 -Fundo da Infância e 

Adolescência -FIA 

 

0341010824300472153 Apoio Técnico e Financeiro Metas 

Pactuadas 

 

10000000 Recurso Ordinário  

33504300000 Subvenções Sociais Ficha 0000001 

Fonte de Recurso  R$ 795.000,00 

 

 

8.3 O valor total dos recursos disponibilizados será de R$ 795.000,00 
(setecentos e noventa e cinco mil reais). 

8.4 A liberação dos recursos ocorrerá em duas parcelas após a 
assinatura da parceria. 

9. CONTRAPARTIDA 

9.1. Não será exigida qualquer contrapartida das OSC's selecionadas de 
acordo com o art. 30, §3º, da do Decreto Federal nº 17.131 de 2017. 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das 
informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer 
etapa do processo de seleção. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas poderá 
acarretar a eliminação da proposta apresentada, a aplicação das 
sanções administrativas cabíveis e a comunicação do fato às 
autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de 
eventual crime. A partir disso, caso a descoberta da falsidade ou 
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inverdade ocorra após a celebração da parceria, o fato poderá dar 
ensejo à rescisão do instrumento, rejeição das contas e/ou aplicação 
das sanções de que trata o art. 73 da Lei Federal n° 13.019, de 2014, às 
OSCs. 

 

11.ANEXOS 

 

ANEXO I – DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA 
PROPOSTA/PLANO DE TRABALHO. 

 A proposta deverá ser apresentada conforme Anexo IV – Modelo de 
Proposta. 

 A proposta deverá indicar e estar alinhada a uma das áreas de 
interesse listadas abaixo: 

a) Projeto de atendimentos complementares ao Serviços de 
Convivência e Fortalecimento e 

Vínculos para Crianças e Adolescentes; 

-Número de Iniciativa apoiada: 01 (uma) iniciativa. 

-Valor de referência: R$ 170.000,00 até R$ 180.000,00. 

b) Projetos voltados à promoção, proteção e defesa dos direitos de 
criançase adolescentes a ser desenvolvido no município de João 
Neiva;   
 

 -Número de Iniciativa apoiada: 01 (uma) iniciativa. 

          -Valor de referência: R$ 170.000,00 até 175.000,00 

 Ações de mobilização e articulação para a defesa dos direitos da 
criança e do adolescente que contemple, criança e adolescente com 
deficiência, gênero e diversidade sexual; 

 

   -Número de Iniciativa apoiada: 01(uma ) iniciativa. 

           -Valor de referência: R$ 65.000,00 até  R$ 70.000,00. 

          c) Projetos voltados ao atendimento do Perfil nacional de resposta 
socioeducativa a adolescentes em liberdade Assistida de acordo com o 
SINASE com foco na convivência familiar e comunitária. Resolução nº. 119 
de 2006, pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CONANDA) e pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 
(SINASE), que adota o conceito de gestão participativa, priorizando a 
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municipalização “enquanto sistema integrado que articula os três níveis de 
governo para o desenvolvimento desses programas socioeducativos” 
(SINASE, 2006, p. 14), reafirmando, assim, a diretriz do Estatuto. 

           -Número de Iniciativa apoiada: 01(uma) iniciativa. 

            -Valor de referência: R$ 368.000,00 até R$ 370.000,0 

 

 

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

 

 

(Usar papel timbrado da instituição) 

Declaro que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC] 
está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital de 
Chamamento Público nº 001/2018 e em seus anexos, bem como que se 
responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das 
informações e documentos apresentados durante o processo de 
seleção. 

Local-ES, ____ de ______________ de 20___. 

........................................................................................... 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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Logotipo da entidade 
 

ANEXO III – MODELO DE  PROPOSTA 

 

Observação: Anexo de apresentação OBRIGATÓRIA que deverá ser 

preenchido em consonância com o Anexo I - Diretrizes para Elaboração da 

Proposta e Plano de Trabalho para cada área de interesse / projeto apoiado.  

 

I. IDENTIFICAÇÃO (Máximo 1folha) 

 

a) Área de Interesse:  

b) Nome do Projeto:  

c) Abrangência do Projeto: (Informar qual a dimensão espacial da 
área de cobertura do projeto, relacionando atores envolvidos, 
bairros, ruas, etc. Deixar bem claro onde o projeto será 
aplicado/realizado.) 
 

d) Título da Proposta:  

e)  Instituição Proponente: 

– CNPJ: 

– Endereço: 

– Telefone: 

– E-mail: 

– Página eletrônica (site): 

f) Responsável legal da Instituição: 

– Nome: 

– Endereço: 

– Telefone: 

– E-mail: 

g) Responsável ou Coordenador do Projeto: 

– Nome: 

– Telefone: 
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– E-mail: 

 

II. DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DE PARCERIA E O NEXO 

COM A ATIVIDADE/PROJETO PROPOSTO E COM AS METAS A 

SEREM ATINGIDAS (máximo 03 folhas)  

a. Fundamentar a pertinência e relevância do projeto como resposta a um 

problema ou necessidade identificada de maneira objetiva. Deve haver ênfase 

em aspectos qualitativos e quantitativos, evitando-se dissertações genéricas 

sobre o tema.  

b. Falar dos indicadores do estado/município: número da população, número 

de crianças e adolescentes e/ou outros números que contribuam para 

relacionar a realidade com o objeto da parceria proposta. Realizar um 

diagnóstico com os indicadores sobre a temática a ser abrangida pelo projeto 

e, especialmente, dados que permitam a análise da situação em âmbito 

municipal, regional, estadual ou nacional, conforme a abrangência das ações a 

serem executadas  

c.Mencionar o histórico da instituição, os dados do atendimento realizado 

(quantitativo/perfil do público atendido, número de equipamentos etc.), 

convênios ou parcerias em andamento sobre o tema, histórico de projetos já 

implementados e seus resultados, equipe disponível para execução da parceria 

proposta, entre outras informações que julgar relevantes para descrever a 

realidade e o nexo com o projeto proposto.  

d. Explicitar, de maneira sucinta, a ligação do projeto com os programas e 

ações governamentais e/ou propostas de ações previstas nos seguintes 

instrumentos: PPA 2016-2019, Plano Decenal dos Direitos Humanos de 

Crianças e Adolescentes, Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH III, 

ou planos setoriais relevantes. Vincular a proposta ao Anexo II "Diretrizes para 

Elaboração da Proposta e Plano de Trabalho".  

e. Expor os resultados esperados ao fim do projeto, bem como as metas e 

explicar como o cumprimento das metas pode transformar a realidade descrita 

nos parágrafos anteriores.  

I. OBJETO DA PROPOSTA (OBJETIVO) (máximo 01 folha) 

Descrever de forma clara e objetiva, os resultados parciais e o impacto final 

esperado com o desenvolvimento do projeto em no máximo 500 caracteres. É 

o objetivo geral da proposta. Apresentamos, a seguir, duas definições para 

Objetivo Geral: a) É um produto ou serviço que estará disponível quando o 

projeto estiver concluído (Thiry-Chequer, 2004) b) Estabelece, de forma geral e 

abrangente, as intenções e os efeitos esperados do programa, orientando o 

seu desenvolvimento (avaliação DST/AIDS MS).  
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O objetivo deve responder as perguntas: O que fazer? Para quem? Onde? 

Para que fazer? 

Exemplo: "Promover a qualificação profissional para jovens no município do Rio 

de Janeiro, contribuindo para a inclusão no mercado de trabalho e a melhoria 

da renda e emprego." Segundo o objetivo formulado, foi respondido: O que 

fazer: promover a qualificação profissional. Para quem: para jovens. Onde: no 

município do Rio de Janeiro. Para que fazer: contribuir para a inclusão no 

mercado de trabalho e melhoria da renda e emprego. 

II. AÇÕES/METAS/INDICADORES (máximo 01 folha) Indicar e quantificar 

as ações, metas e indicadores que aferirão o cumprimento das metas. 

AÇÕES METAS INDICADORES 

   

  

   

  

 

Metas: As metas devem dar noção da abrangência da ação a ser realizada. 

Expressam a medida do alcance do Objetivo, devendo ser de natureza 

quantitativa e mensurável. Indicadores: Os indicadores são um conjunto de 

parâmetros que permite acompanhar a evolução do objeto da parceria. Cada 

indicador permite identificar, mensurar e comunicar, de forma simples, a 

evolução de determinado aspecto da intervenção proposta. Devem dialogar 

com as metas, ações e objeto. Deve ser passível de apuração periódica, de tal 

forma a possibilitar a avaliação da intervenção feita. Deverá ser composto dos 

seguintes atributos: a. Denominação: o nome, forma pela qual o indicador será 

apresentado; b. Unidade de Medida: padrão escolhido para mensuração da 

relação adotada como indicador (horas de curso, beneficiários atingidos, entre 

outros); c. Data de apuração: período a que se refere à informação; d. Índice de 

Referência (opcional): situação mais recente do Indicador e sua respectiva data 

de apuração. Consiste na aferição do índice em um dado momento, mensurado 

com a unidade de medida escolhida;  

 

III. PRAZO DE EXECUÇÃO: Detalhar a duração, preferencialmente em 

unidades como meses, fixando as datas estimadas para início e término 

das atividades. Indicar cada uma das metas em que se divide uma ação 

e o prazo previsto para a implementação de cada meta, com suas 

respectivas datas (observar o prazo de execução para cada área de 

interesse/projeto apoiado no Anexo I "Diretrizes para Elaboração da 

Proposta e Plano de Trabalho"). 
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  PERÍODO (MÊS) 

META ETAPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

AÇÃO 1 META 
1.1 

 x           

 1.2  x x  x        

AÇÃO 2 META 
2.1 

      x      

 2.2             

PLANEJAMENTO 
E AVALIAÇÃO  

 x x    x     x x 

 

IV. VALOR GLOBAL  

 

Indica uma estimativa dos recursos disponíveis durante o período do 
projeto para a consecução do objetivo (observar o valor de referência 
para cada área de interesse/projeto apoiado). 

Definidas as ações, é importante organizá-las e distribuí-las no tempo 
com o auxílio de uma matriz que as distribua mês a mês, como no 
modelo abaixo. O cronograma é um detalhamento temporal da matriz de 
objetivos, metas, ações e resultados, que nos permite acompanhar o 
desenvolvimento processual do projeto. 
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ANEXO IV – PLANO DE TRABALHO 
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2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

2.1 TÍTULO DO PROJETO PERÍODO DE EXECUÇÃO    

Início   Término 

1º mês após a liberação de XX mês após a liberação de recursos, 

 

2.2 OBJETIVO GERAL 

Deve demonstrar de forma ampla e geral o que se pretende alcançar com 
a implementação do projeto, devendo expressar a transformação almejada 
ao final da execução do projeto. Deve informar o que se pretende alcançar 
de forma clara e concisa, buscando a delimitação da amplitude do projeto. 
Lembramos que o objetivo geral é a afirmação capaz de demonstrar a 
transformação que o projeto pretende alcançar. Por isso não deve ser 
quantificado (quando se transformaria no resultado esperado), nem 
expressar a forma como se vai trabalhar (quando se transformaria em 
ações). Obs.: Descrever como apresentado na proposta. 

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

São os passos estratégicos para que o objetivo geral possa ser alcançado, 
isto é, eles são capazes de mostrar as estratégias que serão utilizadas 
pelo Projeto. É a operacionalização do objetivo geral. Devem ser concretos 
e viáveis. Utilizar verbos que representem ações específica e concreta. 
Ex.: construir, implantar, adquirir, contratar, capacitar, instalar, elaborar, 
montar, editar, confeccionar, produzir, imprimir, etc. Evitar verbos de 
sentido abstrato, confuso, impreciso Ex.: apoiar, colaborar, fortalecer, 
contribuir, etc. Os objetivos devem ser tangíveis, específicos, concretos, 
mensuráveis e atingíveis em determinado período de tempo. Obs.: 
Descrever como apresentado na proposta. 

2.4 JUSTIFICATIVA 

Fundamentar a pertinência e a relevância do projeto como resposta a um 
problema ou demanda social específica. Indique os problemas que 
atingem as crianças e adolescentes (ameaças ou violações de direitos) 
que deverão ser enfrentados com a execução da proposta. Nessas 
informações deve-se enfatizar aspectos qualitativos e quantitativos que 
justifiquem a execução do projeto, evitando-se dissertações genéricas 
sobre o tema. É importante que as considerações contenham dados e 
indicadores sobre a temática a ser abrangida pelo projeto e, 
especialmente, informações que permitam a análise da situação em âmbito 
municipal e ou regional, conforme a abrangência das ações a serem 
executadas. Demonstrar o nexo entre essa realidade e os objetivos e 
metas a serem atingidos. Primar pela clareza e explicação de elementos 
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que permitam conferir se a ação que se pretende desenvolver é compatível 
com o marco legal da política de atendimento à criança e ao adolescente. 

2.5 PÚBLICO BENEFICIÁRIO 

Descrever o número de crianças e adolescentes beneficiados diretamente 
com o projeto (delinear faixa etária). Descrever o número de famílias 
beneficiadas diretamente com o projeto. Quantificar e qualificar as pessoas 
a serem beneficiadas, de fato, com o projeto. 

Obs.: Descrever como apresentado na proposta. 

2.6 ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Informar qual a dimensão espacial da área de cobertura do projeto, 
relacionando atores envolvidos, bairros, ruas, etc. Deixar bem claro onde o 
projeto será aplicado/realizado. Obs.: Descrever como apresentado na 
proposta. 

2.7 METODOLOGIA 

Descrever o processo metodológico, sendo que para cada objetivo 
específico do projeto deve-se prever um conjunto de ações, metas e 
resultados. Considere que metas são a quantificação dos objetivos. 
Detalhar como as diferentes etapas serão implementadas e qual a inter-
relação entre as mesmas para o alcance dos objetivos e resultados 
previstos. Esclarecer os referenciais teóricos que norteiam o trabalho e os 
métodos a serem utilizados para alcançar os objetivos específicos 
propostos. Apresentar a capacidade técnica, administrativa e operacional 
da instituição para desenvolver o projeto e, principalmente, a experiência 
que possui para o trabalho a ser desenvolvido com a implementação do 
projeto. Em seguida preencher o quadro de detalhamento metodológico. 

Obs.: Descrever como apresentado na proposta. 
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Cada objetivo específico pode ter uma ou mais metas, que devem estar 
dimensionadas conforme indicadores que permitirão evidenciar seu 
alcance. 
 

Registrar as ações necessárias para alcançar o objetivo esperado do 
projeto. Para cada etapa registrar, pelo menos, uma meta, onde serão 
detalhados os passos para se chegar ao alcance de cada uma delas. 
 
 
 
 

4.CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO 
 

Definidas as ações, é importante organizá-las e distribuí-las no tempo 
com o auxílio de uma matriz que as distribua mês a mês, como no 
modelo abaixo. O cronograma é um detalhamento temporal da matriz de 
objetivos, metas, ações e resultados, que nos permite acompanhar o 
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desenvolvimento processual do projeto. Obs.: Descrever como 
apresentado na proposta.  
 

 
  

      5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO REPASSE 

 
 
 

      6. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS (R$) 

 

7. PRAZOS 

O prazo de vigência da parceria será de: (indicar o tempo previsto para 

o alcance de todas as metas em meses) 

 

DECLARAÇÃO 

Na qualidade de representante legal desta organização, declaro para 
fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Vitória, e sob as penas da 
lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência 
com o Tesouro Municipal ou qualquer Órgão ou Entidade da 
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, que impeça a 
celebração da parceria, na forma deste Plano de Trabalho. 

                                _____________________________________ 

                                                             Local e data                                                         

                                 Assinatura do responsável pela organização 
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10 APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE 

                                 ______________________________ 

Local e data 

______________________________ 

Assinatura do Concedente 

0 

ANEXO V  - MINUTA DO Termo de Fomento 

Termo de 

Fomento Nº. 

____/2018PROC

ESSO Nº. 

______/2018 

Termo de 
Fomento nº. 
____/2017 que 
entre si celebram 
o Município de 
João Neiva 
através do 
FUNDO 
MUNICIPAL 
INFÂNCIA E 
ADOLESCÊNCIA 
– FIA e a (NOME 
DA 
ORGANIZAÇÃO 
DA SOCIEDADE 
CIVIL) 

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, pessoa jurídica de direito público 
interno, por meio doFUNDO  MUNICIPAL DA  INFÂNCIA E 
ADOLESCÊNCIA – FIA, fundo público com sede à Rua Pedro 
Zangrande, 125, Centro, João Neiva/ES , inscrita no CNPJ/MF sob o nº , 
representado neste ato pela Secretária de Assistência Social (nome 
completo)........................................., nacionalidade, estado civil, 
profissão, portador (a) da carteira de identidade nº.........................- 
(órgão expedidor), inscrito (a) no CPF sob o 
nº..................................,residente à...........endereço completo)  
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......................................................, e adiante denominado MUNICÍPIO e 
de outro lado a NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - 
OSC, entidade civil, sem fins lucrativos sediada à ENDEREÇO 
COMPLETO(rua/avenida, número, complemento, bairro, 
cidade/estado, cep), inscrita no CNPJ/MF n° XX.XXX.XXX/XXX-XX, 
neste ato representada por seus procuradores, nome completo, estado 
civil, nacionalidade, profissão, portador da CI n° xxxx/órgão expedidor e 
do CPF n° XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado a ENDEREÇO 
COMPLETO (rua/avenida, número, complemento, bairro, 
cidade/estado, cep) e nome completo, estado civil, nacionalidade, 
profissão, portador da CI n° xxxx/órgão expedidor e do CPF n° 
XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado a ENDEREÇO COMPLETO 
(rua/avenida, número, complemento, bairro, cidade/estado, cep), 
doravante denominados ENTIDADE, resolvem celebrar o presente 
Termo de Fomento em regime de mútua colaboração e em 
conformidade com o Plano de Trabalho e demais peças constantes do 
Processo Administrativo nº XXX, sob a égide da Lei Federal nº. 
13.019 de 31 de julho de 2014 e suas alterações. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1. Este ajuste tem por objeto …. 

        CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES 

2.1 - Do Município: 

2.1.1 - Repassar recursos financeiros para implantação e manutenção 
do projeto, conforme Cronograma de Desembolso do Plano de 
Trabalho; 
2.1.2 - Acompanhar, orientar, supervisionar, avaliar e fiscalizar as 
atividades desenvolvidas e a execução do presente Termo de Fomento, 
assegurando o alcance do objeto definido na cláusula primeira; 
2.1.3 - Examinar e deliberar, quando proposta, a excepcional 
reformulação do Plano de Trabalho; 2.1.4 - Examinar as prestações de 
contas no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data do recebimento 
da mesma; 
2.1.5 – Assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do 
objeto, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade; 
2.1.6 – Solucionar administrativamente, junto a assessoria jurídica, as 
dúvidas decorrentes da execução da parceria. 

2.2 - Da Entidade: 

2.2.1 - Cumprir fielmente o plano de trabalho, as metas e o objeto 

pactuado; 

2.2.2 - Executar diretamente o objeto pactuado em consonância com as 
diretrizes técnicas e programáticas do Município; 
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2.2.3 - Manter cadastros atualizados dos usuários, bem como quaisquer 
outros registros, de modo a permitir o acompanhamento, a supervisão e 
o controle dos serviços; 
2.2.4 - Assegurar ao Município as condições necessárias ao 
acompanhamento, à supervisão, ao controle e à fiscalização da 
execução do objeto pactuado, permitindo o livre acesso dos servidores 
Públicos, a Comissão de avaliação e monitoramento e o Gestor do 
Contrato e do Tribunal de Contas, a qualquer tempo e lugar, a todos os 
atos e fatos relacionados direta e indiretamente com o ajuste pactuado, 
quando no desempenho das atividades de acompanhamento e controle; 
2.2.5 - Arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa excedente 
aos recursos transferidos pelo Município; 
2.2.6 - Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e 
fatos relativos aos recursos recebidos; 
2.2.7 - Responsabilizar-se pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto 
previsto no Termo de Fomento não implicando responsabilidade 
solidária ou subsidiária do Município a inadimplência da organização da 
sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes 
sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua 
execução; 
2.2.8 - Utilizar corretamente os recursos recebidos, que não poderão ser 
destinados a quaisquer outros fins, que não estejam estabelecidos na 
cláusula primeira deste Termo de Fomento e no Plano de Trabalho, sob 
pena de rescisão deste instrumento e responsabilização de seus 
dirigentes, prepostos ou sucessores; 
2.2.9 - Responsabilizar-se pela guarda, manutenção e preservação do 
patrimônio oriundo deste Termo de Fomento; 
2.2.10 - Obter aprovação formal do Município para remanejar recursos 

entre os itens previstos noPlano de Trabalho e que se configure como 

real necessidade para a garantia dos trabalhos;  

2.2.11 - Manter em arquivo pelo prazo de dez anos, contados da data 
de aprovação da prestação contas pelo Município, os documentos e os 
registros contábeis deste Termo de Fomento; 
2.2.12 - Comunicar ao Município em até sessenta dias a assinatura do 
termo de atuação em rede, se for o caso. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA CONTRAPARTIDA 

Não haverá contrapartida financeira, em bens ou serviços a serem 
aplicados na execução deste Termo de Fomento. No caso da aplicação 
de contrapartida em bens e serviços, essa deverá ser expressa 
monetariamente no Termo de Fomento – (§ 1º do art. 35 da Lei nº 
13.019/2014 e suas alterações). 

CLÁUSULA QUARTA: DAS VEDAÇÕES 
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4.1 - As parcerias deverão ser executadas com estrita observância das 
cláusulas pactuadas, sendo vedado: 
4.1.1 - Utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria; 

4.1.2 - Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com 
recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei 
específica e na lei de diretrizes orçamentárias; 
4.1.3 - Efetuar o pagamento de tarifas bancárias, multas, juros ou 
correção monetária, inclusive referente a pagamentos ou recolhimentos 
fora do prazo, exceto, no que se refere às multas e juros decorrentes de 
pagamentos fora do prazo por atraso na transferência de recursos pela 
concedente, desde que os percentuais sejam os disciplinados por lei ou 
normas do mercado;  
4.1.4 - Relacionamentos comerciais com parentes, familiares e amigos, 
pessoas ou organizações que já mantenham outros vínculos 
profissionais com os dirigentes da entidade; 
4.1.5 - A utilização dos recursos que signifique favorecimento de 
pessoas vinculadas, inclusive familiares, aos entes e pessoas 
participantes do ajuste; 
4.1.6 - Admitir a realização de despesas e data anterior ou posterior à 
vigência do instrumento;  
4.1.7- Atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos a data 
anterior à da assinatura do instrumento; 
4.1.8 - Efetuar pagamento em data posterior a sua vigência, salvo se 
expressamente autorizada pelo Ordenador de Despesa e desde que o 
fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do 
instrumento; 

CLÁUSULA QUINTA: DO VALOR/DA CLASSIFICAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA/DA FORMA DE UTILIZAÇÃO DOS 

RECURSOS 

5.1 - O valor global do presente Termo de .......é de R$................... 
(escrever valor por extenso), a ser repassado em conformidade com o 
cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho. 
5.2 - Os recursos para atender as despesas decorrentes do presente 

Termo de........correrão pela Dotação Orçamentária ...................... - 

Elemento de despesa................... - FR 01 (ou outra fonte de recursos), 

Nota de Empenho nº............../data.......... 

5.3 - Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão 

depositados em conta corrente específica isenta de tarifa bancária na 

instituição financeira pública determinada pela administração pública. 

5.4 - Os rendimentos de ativos financeiros e saldos financeiros 
remanescentes poderão ser aplicados no objeto da parceria, desde 
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queo pedido para a revisão do plano de trabalho contendo tais 
solicitações sejaaprovado pela administração pública, mediante termo 
aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original, conforme proclama 
o artigo 57, da Lei nº 13.019/2014. 
5.5 - A utilização dos recursos para alteração de quantidades ou 
aquisições de novos itens deverão ser previamente aprovadas pela 
concedente, com reformulação do Plano de Trabalho. 
5.6 - São expressamente proibidas quaisquer transferências dos 
recursos financeiros recebidos para outras realizações, devendo sua 
aplicação ocorrer, exclusivamente, nas despesas previstas no presente 
ajuste. 

CLÁUSULA SEXTA – DO PLANO DE TRABALHO 

6.1 – O Plano de Trabalho aprovado é parte integrante deste Termo de 
Fomento, independentemente de transcrição. 
6.2 - A reformulação do Plano de Trabalho poderá ser requerida 
formalmente pela Entidade ao Município, até 60 (sessenta) dias antes 
do término do prazo estabelecido para a execução do objeto do Termo 
de Fomento, condicionada sua aprovação pelo ordenador de despesa. 
6.3 - Poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria, desde que 
aprovadas no plano de trabalho, as despesas com: 
6.3.1 - Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de 
trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, 
durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com 
pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários 
proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e 
trabalhistas; 
6.3.2 - Diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação 
nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija; 
6.3.3 - Custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for 
a proporção em relação ao valor total da parceria; 
6.3.4 - Aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais 
à consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico, 
desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e 
materiais. 
6.4 - A inadimplência da administração pública não transfere à 
organização da sociedade civil a responsabilidade pelo pagamento de 
obrigações vinculadas à parceria com recursos próprios. 
6.5 - A inadimplência da organização da sociedade civil em decorrência 
de atrasos na liberação de repasses relacionados à parceria não poderá 
acarretar restrições à liberação de parcelas subsequentes. 
6.6 - O pagamento de remuneração da equipe contratada pela 
organização da sociedade civil com recursos da parceria não gera 
vínculo trabalhista com o poder público. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 

7.1 - Os recursos serão liberados de acordo com o cronograma de 
desembolso e deverão ser mantidos e movimentados no Banco (nome 
do banco), Agência (número-praça), Conta Corrente Específica (número 
da conta). 
7.2 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão 
liberadas em estrita conformidade com o respectivo cronograma de 
desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o 
saneamento das impropriedades: 
7.2.1 - Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de 
parcela anteriormente recebida; 
7.2.2 – Quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos 
recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil em 
relação a obrigações estabelecidas no Termo de Fomento; 
7.2.3 – Quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem 
justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela 
administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo. 
7.3 – Nas parcerias cuja duração exceda um ano, é obrigatória a 
prestação de contas ao término de cada exercício. 
CLÁUSULA OITAVA – DA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DA 
DESPESA 

8.1 – As despesas serão comprovadas mediante cópia legívelfiscal ou 
em cópia reprográfica autenticada por cartório ou por servidor municipal. 
8.2 – Os comprovantes de despesas deverão ser emitidos em nome da 
OSC e não podem possuir data anterior ao período de vigência do 
ajuste. 
8.3 – A comprovação de despesas de bens permanentes adquiridos, 
construídos ou produzidos, deverá estar acompanhada de fotografias 
que permitam a sua visualização e identificação, no caso de bens 
móveis. 
8.4 - Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta 
bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços.  

CLÁUSULA NONA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

9.1 – A prestação de contas apresentada pela OSC, deverá conter 
elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou 
concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a 
descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do 
alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que 
trata a prestação de contas. 
9.2 – Na hipótese de atuação em rede, caberá à organização da 
sociedade civil celebrante apresentar a prestação de contas, inclusive 
no que se refere às ações executadas pelas organizações da sociedade 
civil executante e não celebrantes. 
9.3 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão 
liberadas em estrita conformidade com o respectivo cronograma de 
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desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o 
saneamento das impropriedades: 
9.3.1 - Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de 
parcela anteriormente recebida; 
9.3.2 - Quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos 
recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil em 
relação a obrigações estabelecidas no Termo de Fomento;  
9.3.3 - Quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem 
justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela 
administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo. 
9.4 - A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular 
aplicação dos recursos recebidos no prazo de até noventa dias a partir 
do término da vigência da parceria ou no final de cada exercício, se a 
duração da parceria exceder um ano. 
 
9.4.1 A OSC deverá observar os seguintes prazos: 
I- O relatório final da execução do objeto deverá ser entregue ao Gestor 
da parceria no prazo de até 90 (noventa) dias, contado do término da 
execução da parceria prorrogável por até 30 (trinta) dias, mediante 
justificativa e solicitação prévia da OSC; e 

II- relatório de execução financeira do termo de colaboração ou do 
termo de fomento, com a descrição das despesas e receitas 
efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na 
hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no 
plano de trabalho, no prazo de até 90 (noventa) dias, contado de sua 
notificação. 

9.4.2 - O parecer técnico conclusivo da prestação de contas final 
embasará a decisão da autoridade competente e poderá concluir pela: 

I- aprovação das contas que ocorrerá quando constatado o 
cumprimento do objeto e das metas da parceria; 

     II -aprovação das contas com ressalvas, que ocorrerá quando, apesar 
de cumpridos o objeto e as metas da parceria, for constatada 
impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte 
em dano ao erário;ou 

      III- rejeição das contasque ocorrerá nas seguintes hipóteses: 

       a) omissão no dever de prestar conta; 

        b) descumprimento injustificado do objeto e das metas estabelecidas;  
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        c) dano ao erário decorrente de ato da gestão ilegítimo ou 
antieconômico; 

         d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA 

10.1- A vigência deste ajuste será de 12 (doze) meses ou conforme a 
proposta, contado a partir de sua assinatura, compreendendo a 
execução do objeto. 
10.2 - A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação 
da organização da sociedade civil, devidamente formalizada e 
justificada, a ser apresentada à administração pública em, no mínimo, 
trinta dias antes 
do termo inicialmente previsto. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO OU DENÚNCIA 

11.1 - O presente Termo de Fomento será rescindido pelo Município, 
automaticamente, por inadimplência de quaisquer de suas cláusulas e 
condições, independentemente de aviso, ou de interpelação judicial ou 
extrajudicial. 
11.2 - Os partícipes possuem a faculdade de denunciar ou rescindir o 
Termo de Fomento a qualquer tempo, com as respectivas condições, 
sanções e delimitações claras de responsabilidades, além da 
estipulação de prazo mínimo de antecedência para a publicidade dessa 
intenção, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta)dias. 
11.3 - Por ocasião da denúncia ou rescisão da parceria, os saldos 
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas 
obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à 
administração pública, através de depósito em conta específica de cada 
Fundo financiador, no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de 
imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, 
providenciada pela autoridade competente da administração pública; 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESTITUIÇÃO 

12.1 A Entidade deverá restituir ao Município o valor transferido ou 
repassado atualizado monetariamente, desde a data do recebimento, 
acrescido de juros legais, nos seguintes casos: 
12.1.1 - Quando não for executado o objeto da avença; 

12.1.2 - Quando não for apresentada, injustificadamente, no prazo 
estabelecido, a prestação de contas final; 
12.1.3 - Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da 
estabelecida no ajuste. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO “DE 
OFÍCIO” 
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13.1- A prorrogação de ofício da vigência do instrumento deve ser feita 
pela administração pública, antes do seu término, quando ela der causa 
a atraso na liberação dos recursos, limitada ao exato período do atraso 
verificado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PRERROGATIVA DO 
MUNICÍPIO 

14.1 – O Município possui a prerrogativa atribuída à administração 
pública para assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do 
objeto, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade; 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 

15.1 – O presente Termo de Fomento será devidamente publicado no 
órgão de imprensa oficial do Município de João Neiva; 
15.2 - O Termo de Fomento somente produzirá efeito jurídico após a 
publicação do respectivo extrato no meio oficial de publicidade do 
Município. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS BENS ADQUIRIDOS, 

PRODUZIDOS, TRANSFORMADOS OU CONSTRUÍDOS 

16.1 - Os bens materiais adquiridos, produzidos, transformados ou 
construídos com os recursos oriundos deste Termo de Fomento serão 
de propriedade da OSC beneficiária ao final de sua vigência. 
16.2 - Os equipamentos e materiais permanentes adquiridos com 
recursos provenientes da celebração da parceria serão gravados com 
cláusula de inalienabilidade, devendo a OSC formalizar promessa de 
transferência da propriedade ao Município, na hipótese de sua extinção. 
16.3 - É vedada a utilização ou o armazenamento de bens 
permanentes, adquiridos, construídos ou produzidos durante a vigência 
da parceria, em locais inadequados ou sujeitá-los à destruição, 
perecimento ou deterioração. 
16.4 - Os bens móveis e imóveis deverão ser mantidos em perfeito 
estado de conservação e funcionamento, correndo às custas do 
beneficiado toda e qualquer despesa neste sentido. 
16.5 - Em caso de roubo, furto, posse indevida ou evento que possa ser 
caracterizado como de força maior ou excludente de responsabilidade, 
atingindo os bens móveis e imóveis a OSC deverá: 
16.5.1 - Comunicar, imediatamente e por escrito, para conhecimento da 
Administração Municipal, o detalhamento do ocorrido e as medidas 
cabíveis tomadas, como por exemplo: a comunicação do fato à 
autoridade policial (Boletim de Ocorrência – B.O.), as medidas de 
defesa da posse, medidas administrativas e judiciais; 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA GESTÃO 
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17.1 - Fica a Servidora (.....................), cargo (.......................), matrícula 

n.º (................), lotada na 

(/XXX), designado Gestor deste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA OU SUBSIDIÁRIA 

18.1 – A OSC possui responsabilidade exclusiva pelo pagamento dos 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados 
à execução do objeto previsto no presente termo, não implicando 
responsabilidade solidária ou subsidiária do Município na inadimplência 
da OSC em relação ao referido pagamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 

19.1 - É competente para dirimir qualquer dúvida resultante do presente 
ajuste o Foro da Cidade de João Neiva do Estado do Espírito Santo. 

E por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 03 
(três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo 
nomeadas. 

João Neiva(ES),     de                 de 2018. 

_____________________________ 

Secretária Municipal do Trabalho Assistência e DesenvolvimentoSocial 

______________________________ 

Nome do Dirigente da OSC 

Nome da OSC 

Testemunhas: 

1) _____________________________ 2) _______________________ 

NOME: NOME: 

CPF: CPF: 
 

 
 


