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EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO O1I2O23

nEsot-uçÃo cMDcA 1ot2o22

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANçA E DO

ADOLESCENTE - CMDCA nos Termos da Lei Municipal no 373/20í5 de 21 de maio de

2015 e a SECRETARTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCn SOCIAL tornam público o

Chamamento Público para seleção e financiamento de projetos que tenham por foco a

política de atênção à Grianças e Adolescentes, no município de Eldorado do Carajás/PA,

por meio do Fundo para a lnfância e Adolescência de Eldorado do Carajás - FIAEC.

O Presente o Chamamento Público encontra-se a disposição dos interessados no Conselho

Municipal dos Direitos da Griança e do Adolescentê - CMDCA sediado na Rua Duque de

Caxias s/n - setor 05, neste município, em dias uteis, no horário das 08 às 14h, bem como

no site eldoradodoscarajas-pa.com.gov. br.

í.PROPÓSITO DO CHAiIAMENTO PÚBLICO

í.í . A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de propostas para a

celebração de parceria com a PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO

CARAJÁS/PA, por intermá1io da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCn SOC|RL,

com Organizações da Sociedade Civil (OSC), por meio da formalização de Termo de

Fomênto, para a consecução de linalidade de interesse público e recíproco que envolve a

transferência de recursos financeiros provenientes do FUNDO PARA INFÂNCIA E

ADOLESCÊNCh DE ELDORADO DO CARAJAS-FIAEC às Organizações da Sociedade

Civil (OSC), conforme condições estâbelecidas neste Edital.

Í.2. Entende-se por propostas os p§etos que compreendam atividades ou ações a serem

desenvolvidos em determinado período de tempo, limitado 24 (vinte e quatro) meses, e que

envolvam programas de promoção, proteção e defesa de direitos da criança e lescentes
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em conformidade com as Políticas Nacional, Estadual e Municipal da lnfância e

Adolescência e Estatuto da Criança e Adolescentes.

í.3. O procedimento de seleção reger-se-á pelos termos da Lei no 13.0í9, de 31 de julho de

20í4 e pelos demais normativos aplicáveis, além das condições previstas neste Edital.

í.4. Poderão ser selecionadas mais de uma proposta, observadas a ordem de classificação

e a disponibilidade orçamentária para a celebração dos termos.

í.5. Serão selecionadas até três propostas cujo teto financeiro não ultrapasse o valor de R$

399.420,24 (trezentos e noventa ê nove mil quatrocentos e vinte reais e vinte e quaúo

centavos).

í.6. Consideram-se para fins deste edital aqueles projetos que se destinem ao atendimento

de crianças e adolescentes residentes no município de Eldorado do carajás, estado Pará.

2. OBJETO DO TERMO DE FOMENTO

2.í. O Termo de Fomento terá por objeto a concessão de apoio da administração

pública municipal para a execução de programas/projetos de:

a) Aquisição, construção, ampliação, adequações, reformas e reparos de instalação física

para o atendimento direto e especíÍico de crianças e adolescentes desde que, demonstrada

como estritamente necessário para execução da parceria e, não sendo configurado como

Íim e sim como o meio indispensável para a realizaçá,o do objeto da parccria, e garantida a

devida comprovação, por meio de dados e estudos, da necessidade, e o interesse público e

coletivo;

b) Contratação de profissionais para o atendimento direto e específico de crianças e

adolescentes, e reger-se-á de acord

Artigo 37 da Constituição Federal;

o com o princípio da impessoalidade n do pelo
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c) Despesa de custeio ou material de consumo para o atendimento direto e especíÍico de

crianças e adolescentes;

d) lnstalação e aquisição de bens e materiais permanentes necessários para execução do

objeto da parceria, conforme descrito na Proposta e no Plano de Trabalho aprovado, para o

atendimento direto e específico de crianças e adolescentes;

e) Atividades esportivas, culturais, de lazer e demais áreas de prevenção e proteção aos

direitos de crianças e adolescentes;

f) Apoio a iniciativas que divulguem os direitos de crianças e adolescentes;

g) Atuação em rede, com a valorização de parcerias e articulação com a comunidade

2.2. Objetivos específicos da parceria:

a) Garantir os direitos fundamentais de crianças e adolescentes conforme o Estatuto da

Criança e Adolescente.

b) lmplementar, ampliar e fortalecer os programas e projetos em políticas públicas que

atendem a criança e adolescente.

3.JUSTIFICATIVA

3.1. O atendimento à criança e ao adolescente na busca incessante pela garantia e

promoção de seus direitos fundamentais originados no bojo da Constituição Federal do

Brasil e detalhados pela Lei Federal 8.069, de 13 de Julho de 1990 - Estatuto da Criança e

do Adolescente, constitui obrigação permanente e prioritária da família, da sociedade e do

Estado, em observância ao Princípio da Prioridade Absoluta consignado na Carta Magna e,

para dar vazão a este atendimento, a Lei Federal 8.069, de 1990, regulamentou as

Rua Duque de Caxias, Vn Setor 05 - km 100 - Fone/fax: (94)3315-ll7l - CEP: 68.524-000 -
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modalidâdes em que as Organizações da Sociedade Civil devem atuar para garantir os

direitos da criança e do adolescente, criando uma rede de atenção especializada que

desenvolve suas funções por meio de programas e projetos que possibilitam o

desenvolvimento seguro, saudável e digno de crianças e adolescentes. Neste contexto, o

artigo 86 da Lei Federal 8.069, de 1990, estabelece como competência conjunta das

organizações governamentais e das não governamentais, a articulação da política de

atendimento à criança e ao adolescente, sendo possível à Administração Pública o repasse

de recursos Íinanceiros às Organizações da Sociedade Civil para que o desenvolvimento de

projetos que incidam de forma eÍicaz e positiva na promoção, na garantia e na defesa dos

direitos da criança e da adolescente. O próprio Estafuto da Criança e do Adolescente previu

a criação dos Fundos da lnfância e da Adolescência que tem, justamente, a finalidade de

atender as políticas públicas prioritárias para a criança e ao adolescente, conforme definição

dos respectivos Conselhos de Direitos. Notadamente, o Conselho Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente. CMDCA de Eldorado do Carajás/PA, deliberador dos recursos do

Fundo Municipal para a lnfância e a Adolescência - FIAEC, no exercício das competências

que lhe Íoram ahibuídas pela Lei Municipal no 37312015 de 21 de maio de 2015,

compreendeu a importância de augurar em seu Plano de Ação, por meio da Resolução do

CMDCA No 01 de í3 de maio de 2022 uma linha para repasse de recursos a Organizações

da Sociedade Civil com vistas à promoção dos direitos da inÍância e da adolescência,

possibilitando a apresentaÉo de propostas que contemplem as realidades locais e atuem

para a efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Neste rastro, a Lei Federal

13.0'19, de 3í de julho de 20í4, possibilitou ao Administrador Público a instauração de

chamamentos destinados ao fomento de práticas das organizações da sociedade civil que

estejam adequadas ao interesse público que, no caso em tela, traduz-se pela promoção,

garantia e defesa dos direitos da criança e do adolescente, no estrito cumprimento do artigo

227 da Constituição Federal e da Lei Federal 8.069, de '1990. Para cumprir com exatidão o

propósito do presente chamamento, foram elencados critérios de seleção que levaram em

conta a adequação dos resultados propostos em relação às áreas de atuação previstas no

Edital, compreende que esta Deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e

do Adolescente visa contribuir com o fortalecimento das políticas públicas da infância e da

adolescência em Eldorado do Carajás.
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3.2. O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente , instituído pela Lei

Municipal no 37312O15 de 21 de maio de 2015", é responsável pela supervisão e a avaliação

da Política Municipal da Criança e do Adolescente, no âmbito das respectivas instâncias

político-administrativas, mediante as atribuições de formular diretrizes e sugerir promoção,

em todos os níveis da Administração Pública, de atividades que visem à defesa dos direitos

da criança e do adolescente, possibilitando sua plena inserção na vida socioeconômica,

política e cultural do municÍpio; de colaborar com os Poderes Judiciário, Legislativo e

Executivo, municipais, estaduais e federais no estudo dos problemas relacionados a

efetivação dos direitos das crianças e adolescentes, propondo medidas adequadas à sua

solução; de sugeril estimular e apoiar ações que promovam a participação das crianças e

adolescentes em todos os níveis de atividades compatíveis com sua categoria e de apoiar

ações que visa promover entendimentos e intercâmbios, em todos os níveis, com

organizações afins.

4. REQUISITOS PARA PARTICIPAçÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO E CELEBRAçÃO
DO TERMO DE FOMENTO

4.í, São requisitos necessários à participação no processo de chamamento público e

posterior celebração de Termo de Fomento:

a) ter objetivos estatutários ou regimêntais voltados à promoção de atividades e

Íinalidades de relevância pública e social, bem como compatíveis com o objeto de

instrumento a ser pactuado (art. 33, caput, inciso I, e art. 35, caput, inciso ll, da Lei

no 13.019, de 2014). Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas

e as sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2o e 3o, Lei no í3.019, de 20't4);

b) ser regida por normas de organização interna estatutária 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 í3.019, de 2014, e cujo objeto social seja, preferencialmente, o

mesmo da entidade extinta (art. 33, caput, inciso lll, Lei no'13.0í9, de 2014). Estão

Rua Duque de Caxias, yn - Setor 05 - km 100 - Fone/fax: (94) 3315-1171 - CEP: ó8.524-000 -
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dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as sociedades

cooperativas (art. 33, §§ 2" e 3', Lei n' 13.019, de2014):

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 (art. 33, caput, inciso lV, Lei no 13.019, de

2014);

d) possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho, no mínimo 1 (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 (art. 33, caput, inciso V, alínea "a", da Lei no 13.019, de

2O14);

e) possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parcêria ou

de natureza semelhante, pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses, a ser comprovada

no momento da apresentação do plano de trabalho e na forma do art. 26, caput,

inciso lll, do Decreto no 8.726, de 2016 (aÍt, 33, caput, inciso V, alínea "b", da Lei no

13.019, de2014, e art. 26, caput, inciso lll, do Decreto n'8.726, de 2016);

f) possuir instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento do objeto

da 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, conforme Anexo lV - Declaração sobre

lnstalações e Condições Materiais. Não será necessária a demonstração de

capacidade prévia instalada, sendo admitida a aquisição de bens e equipamentos

ou a realização de serviços de adequação de espaço físico para o cumprimento do

objeto da parceria (art.33, caput, inciso V, alínea "C e §5o, da Lei n'í3.0í9, de

2O14, e art. 26, caput, inciso X e §1o, do Decreto no 8.726, de 2016);

Rua Duque de Caxias, s/n - Setor 05 - km 100 - Fone/fax: (94)3315-ll7l -CEP: 68.524-000
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4.2. Somente serão aceitos os Projetos de OSCs - Organizações da Sociedade Civil,

devidamente registrados e atualizados no CMDCA, legalmente constituídas e que atuam no

município Eldorado do Carajás/PA há no mínimo 01(um) ano, adimplentes com suas

obrigações fiscais municipais, estaduais e federais, e possuam estatuto adequado às

exigências da Lei no 13.019, de 3'l de julho de 2014 e Decreto no 8.726, de27 de abril de

2016, além das obrigações deste Edital e seus anexos, e ainda, que possuam as seguintes

características:

a) entidade privada sem Íins lucrativos (associação ou fundação) que não distribua entre os

seus sócios ou associâdos, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros

eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos,

isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos

mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução de

fundo patrimonial ou fundo de reserva;

b) as sociedades cooperativas previstas na Lei no 9.867, de 10 de novembro de 1999, cujas

atividades atendam o objeüvo deste edital.

4.3. Para participar deste processo de Chamamento Público, as OSCs - Organiza@es da

Sociedade Civil interessadas deverão encaminhar ofÍcio listando toda a documentação em

anexo.

4.3.1. A apÍesentação do oÍício de encaminhamento da documentação e do projeto deverá

conter, na seguinte ordem:

PARTE í - DOCUMENTOS DE OUALIFICAçÃO JURíDICA, FISCAL E FINANCEIRA.

1) Documento de ldentidade, CPF e comprovante de endereço atualizado do dirigente

da Entidade e do responsável pelo financeiro;

2) Cópia autenticada do Estatuto da Entidade ê suas alterações;

3) Cópia autenticada da ata da eleição da diretoria vigente;

Rua Duque de Caxias, ín Setor 05 - km l00 Fone/fax: (94)3315-ll7l - CEP: 68.52,1-000 - Eldorado do Carajás-PA.
E-mail. cmdcaeldorado@smail.com.br
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4) Comprovante de inscrição no CNPJ;

5) Comprovante de endereço atualizado da Entidade;

6) Cópia do registro da OSC no Conselho Municipal de Direitos da Criança e

Adolescente, em plena vigência.

7) Declaração, conforme modelo constiante no Anexo lll - Declaração de Ciência e

Concordância;

8) Declaração assinada por todos os representantes estatutários da OSC, de que a

OSC não está impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria com órgãos

públicos nos moldes do modelo previsto no Anexo Vl;

9) Declaração nos termos do At7. 27 do Decreto no 8726, de 2016, e Relação nominal

dos dirigentes da Enüdade nos moldes do ANEXO V;

í0)Declaração sobre lnstalações e Condições Materiais conforme Anexo lV;

1í) Certidão de Débitos Relaüvos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Aüva da

União;

í2) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-

CRF/FGTS;

í3) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

í4) Certidão de Débitos de Tributos Municipais, ressalvados os casos previstos em

legislação especíÍica ;

í5) Certidão de Débitos de Tributários e Não Tributários Estaduais;

í6) Cópia autenticada ou comprovante digital do Balanço Patrimonial e Demonstração

do Resultado do Exercício devidamente assinados por profissional habilitado, e cópia

do registro do profissional no Conselho Regional de Contabilidade do responsável

técnico contábil.

PARTE 2 - PROPOSTA DO PROJETO.

í9) Plano de Trabalho, conforme ANEXO Vll. No caso de aquisição de bens ou se

deverão constar em anexo ao Plano de Trabalho a prova da prá de

Rua Duque de Caxias, ín - Setor 05 - km 100 - Fone/fax: (94) 3315-l l7l - CEP: 68,522t400 -
E-mail. cmdcaeldoradoí4emai l.com.br
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mercado e a definição dos preços mais vantajosos através de cotação com no

mínimo três propostas e apuração das mesmas em planilha única.

í9.í) Quando o objeto da proposta for a aquisiÉo, construção, reforma ou

ampliação de imóvel, além dos documentos relacionados anteriormente,

deverá ser comprovada a prévia aferição de sua viabilidade, mediante os

seguintes documentos:

a) O projeto básico e a respectiva anotação de responsabilidade técnica

(ART), nos termos da legislação pertinente;

b) Orçamento detalhado, BDl, memorial de cálculo e ART do orçamento

d) ComprovaÉo pelo tomador de que ele dispõe de recursos próprios para

complementar a êxecução da obra, salvo se o custo total do empreendimento

recair sobre a concedente;

e) Alvará de construção ou reforma emitido pelo Departamento Municipal

competente, no que couber;

f) Para casos de aquisições de bens imóveis a OSC deve apresentar

comprovação de que se trata de valores praticados no mercado imobiliário

local, assegurando a economicidade, e a Minuta do Contrato de Promessa de

Compra e Venda. Em caso de ser firmado o Termo de Fomento deve ser

garantido, na primeira Prestação de Contas semestral, a apresentiação do

mesmo Contrato de Compra e Venda registrado, assegurado os valores

praticados no mercado com a devida comprovaÉo de aferição, e Registro

lmobiliário em nome do mesmo CNPJ da OSC inscrita no Edital, garantindo

que o valor repassado financiou a aquisição em sua totalidade, não é permitido

financiamento parcial de bem.

Rua Duque de Caxias, s/n - Setor 05 - km 100 - Fone/fax: (94) 3315-1171 CEP:68.5
E-mail. cmdcaeldoradot2smail-com.br
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g) Além dos documentos elencados neste parágrafo, deverão ser observadas

as normas municipais e demais legislações aplicáveis à espécie.

20) Comprovante(s) de experiência prévia na realizacfio do objeto da parc,eria ou de

objeto de natureza semelhante de, no mÍnimo, 6 meses de capacidade técnica e

operacional, podendo ser admitidas como comprovantes, uma ou mais opções das

que seguem:

a) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração

pública, organismos internacionais, empresas ou outras organizações da

sociedade civil;

b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;

c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento

realizadas pela organiza@o da sociedade civil ou a respeito dela;

d) currículos profissionais de integrantes da organização da sociedade civil,

sejam dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre

outros;

e) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no

desenvolvimento de atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria

ou de natureza semelhantê, emitidas por órgãos públicos, instituições de

ensino, redes, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas

públicas ou privadas, conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas;

ou

f) prêmios de relevância recebidos no PaÍs ou no exterior pela organização da

sociedade civil;

2í) Relatório suscinto, claro e objetivo sobre ações, experiências, público alcançado e

resultados obtidos com realização de ações semelhantes ao objeto deste edital, para fins

de qualificação.

4.4. Não poderá participar deste Chamamento Público a OSC que:

a) não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não autorizada a

Rua Duque de Caxias, Vn - Setor 05 - km 100 - Fone/fax: (94) 3315-ll7l - CEP: 68.52,1-000
E-mail. cnrdcaeldorado'attmail.corn.br
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funcionar no território nacional;

b) esteja omissa no dêver 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 municipal, exceto em relação às

entidades que, por sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas.

Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de

políücas públicas;

d) tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos Últimos 5 (cinco) anos,

exceto se for sanada a inegularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos

eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou,

ainda, a apreciação das contias estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito

suspensivo;

e) tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de

participação em licitaÉo e impedimento de contratar com a administração municipal, com

declaração de inidoneidade para licitar, participar de Chamamento Público, crntratar ou

celebrar parceria com a administração pública de todas as esferas de governo e com as

sanções previstas nos incisos ll e lll do art. 73 da Lei Federal n" 13.01912014, enquanto

perdurar os efeitos da sanção;

f) tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou §eitadas por Tribunal ou Conselho

de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão ineconível, nos últimos I (oito)

anos; e tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido

julgadas inegulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da

Federação, em decisão irreconível, nos últimos I (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 l, ll e lll do

arl. 12 da Lei Federal no 8.429, de 02 de junho de 1992.

5. COMTSSÃO TÉCNrcA DE SELEçÃO PROJETOS SOCTATS.

5.í. A Comissão Técnica de Seleção Projetos Sociais é o órgão coleg o ado pela

Administração Pública Municipal, destinado a processar e julgar o p amamento

Rua Duque de Caxias, ín - Setor 05 - km 100 - Fone/fax: (94) 3315-1171 - CEP: 68.524-000 -
E-mail. cmdcaeldorado ?-tgmai l.com.br
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público, formalizado através de Decreto n" 06, de 30 de janeiro de 2023, para a avaliação

das propostas.

5.2. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão Técnica de Seleção de Projetos Sociais

poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse

colegiado.

5.3. Deverá se declarar impedido membro da Comissão de Seleção que tenha participado,

nos últimos 2 (dois) anos, contados da publicação do presente Edital, como associado,

cooperado, dirigênte, conselheiro ou empregado de qualquer OSC participante do

chamamento público, ou cuja atuação no processo de seleção configure conflito de

interesse, nos termos da Lei no '12.813, de 16 de maio de 2013.

5.4. A declaração de impedimento de membro da Comissão Técnica de Seleção de Projetos

Sociais não obsta a continuidade do processo de seleção.

5.5. Configurando 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, §§ 2'e 3o, da Lei Federal no 13.019, de

2014).

5.6. Após o recebimento das propostas a Comissão Técnica de Seleção de Projetos

Sociais deverá realizar em até 5 dias úteis, diligências para verificar a autenücidade das

informações e documentos apresentados pelas entidades concorrentes ou para esclarecer

dúvidas e omissÕes. Em qualquer situaÉo, devem ser observados os princípios da

isonomia, da impessoalidade e da transparência.

6. Da fase de seleção.

6.í. O processo de seleção seguirá as seguintes etapas

Tabela í

Rua Duque de Caxias, ín- Seíor 05 - km 100 - Fone./fax: (94) 3315-1171 CEP: 68.52
E-mail. cmdcacldorado@gmail.com.br

Idorado do Carajrás-PA.
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6.2, As propostas apresentadas pelas OSCs deverão ser encaminhadas em envelope

fechado e com identificação da instituição proponente, GNPJ e meios de contato, com

a inscrição "DocumentoE e Propostas - Edital de Chamamento Público no 0112023", e

entregues protocolados pessoalmente no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente, Endereço: Rua Duque de Caxias S/N - setor 5, a Proposta deverá ter todas

as folhas rubricadas e numeradas sequencialmente.

6,3. Após o prazo limite para apresentaÉo das propostas, nenhuma outra será recebida,

assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explÍcita e

formalmente solicitados pela administração pública.

6.4. Cada OSC poderá apresentar uma única proposta.

6.5. As propostas deverão ser elaboradas rigorosamente nos moldes do ANEXO Vll.

Rua Duque de Caxias. Vn Setor05- km 100 - Fone/fax: (94) 3315-ll7l -CEP:ó8.5

ETAPA DESCRIçÃO DA ETAPA DATA

1 Publicação do Edital de Chamamento Público. 17t02t2023
2 Prazo limite para envio dos documentos e das

propostas.
28t0212023
As 14:00hs

3 Abertura pública dos envelopes contendo documentos
e propostas. Análise preliminar dos documentos e
propostas apresentados.

28tO2t2023
As 17:00hs

Divulgação dos resultados das análises e listagem de
projetos aprovados.

5 Prazo para contestação dos resultados. 10to3t2023
6 Homologação e publicação do resultado deÍinitivo da

fase de seleção, com divulgação das decisões
recursais proferidas (se houver).

15t03t2023

7 Convocação para assinatura do Termo de Fomento. 20t03t2023

E-mail cmdcaeldoradoOsmail.com.br
do Carajás-PA.

7. Dos critérios de qualificação e aprovação das propostas.

r--a-

4 07t03t2023
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7.í. Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão Técnica de Seleção

Projetos Sociais analisará as propostas apresentadas pelas OSCs concorrentes. A análise e

julgamento de cada proposta serão realizadas pela Comissão Técnica de Seleção Projetos

Sociais, que terá total independência técnica para exercer seu julgamento.

7.2. A Comissão Técnica de Seleção Projetos Sociais terá o prazo estabelecido na Tabela I
para conclusão do julgamento das propostas e divulgação do resultado preliminar do

processo de seleção, podendo lal pÍazo ser prorrogado, de forma devidamente justificada,

por até mais 05 (cinco) dias úteis, alterando respectivamente os prazos seguintes.

7.3. As propostas deverão conter informações que atendem aos critérios de julgamento

estabelecidos na Tabela 2, adiante.

Tabela 2

Rua Duque de Carias. Vn Setor 05 kml00 Fone/fax: (94) 3315-1171 - CEP: 68.524-000

Gritérios de Julgamento Metodologia de Pontuação Pontuação
Máxima
por
Item

(A) Relevância (importância do
programa ou projeto perante a
realidade local)

Grau pleno de atendimento (2,0
pontos)
Grau satisfatório de atendimento (1 ,0
pontos)
O não atendimento ou o atendimento
insatisfatório (0,0 pontos.)
OBS.: A atribuição de nota "zero"
neste critério implica eliminação da
proposta, por força do art. 16 § 20,

incisos ll e lll, do Decreto no 8.726, de
2016.

2 0

E-mail. cmdcaeldorado(âlgmail.com.br
do Carajás-PA

7.4. A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de

julgamento apresentados na Tabela 2, quadro a seguir:
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(B) Perfil da pessoa criança e
adolescente atendida e grau de
vulnerabilidade ou risco social da
criança e adolescente a ser
atendida.

Proteção Social Especial (2,0 pontos)
Proteção Social Básica (1 ,0 pontos)
O não atendimento ou o atendimento
insatisÍatório (0,0 pontos. )
OBS.: A atribuição de nota "zero"
neste critério implica eliminação da
proposta, por força do art. 16, § 20,

incisos ll e lll, do Decreto no 8.726, de
2016.

2,O

(C) Número de crianças e
adolescentes beneficiadas pelo
programa ou projeto,
comprovada através de listagem
apresentada contendo no mínimo
Nome, CPF, Data de Nascimento
e Endereço.

2,0

(D) Capacidade técnico-
operacional da instituição
proponente, por meio
de experiência comprovada no
portfólio de realizações na
gestão de atividades ou projetos
relacionados ao objeto da
parceria ou de natureza
semelhante.

Grau pleno de capacidade técnico
operacional (2,0).

2,0

Grau satisfatório de capacidade
técnico operacional (1,0).
O não atendimento ou o atendimento
insatisfatório do requisito de
capacidade técnico-operacional (0,0
pontos.)
OBS.: A atribuição de nota "zero"
neste critério implica eliminação da
proposta, por falta de capacidade
técnica e operacional da OSC (art. 33,
caput, inciso V, alínea "c", da Lei no

13.019, de 2014).
Pontuação Máxima Global I 0 I 0

7.5. A Íalsidade de informações nas propostas, sobretudo com relação ao critério de

julgamento (D), deverá acarretar a eliminação da proposta, podendo ensejar, ainda, a

aplicação de sanção administrativa contra a instituição proponente e comunica do fato

às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de me

Rua Duque de Caxias, s/n - Setor 05 - km 100 - Fone/fax: (94)3315-ll7t CEP:68.524-000
E-mail. cmdc aeldorado@email.com.br

eventua

Carajás-PA.

Até 100 crianças e adolescentes: 0,1
para cada 10 crianças e adolescentes
cadastrados (até 1 ,0 ponto)
A partir de 101 crianças e
adolescentes (2,0)
O não atendimento ou o atendimento
insatisÍatório (0,0 pontos. )
OBS.: A atribuição de nota "zero"
neste critério implica eliminacfio da
proposta, por força do art. 16, § 20,

incisos ll e lll, do Decreto no 8.726, de
2016.
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7.6. O proponente deverá descrever as experiências relativas ao critério de julgamento (D),

informando as atividades ou projetos desenvolvidos, sua duração, financiador(es), local ou

abrangência, beneficiários, resultados alcançados, dentrê outras informações que julgar

relevantes (item 21 da lista de documentos definidos no item 4.3.1 deste edital).

7.7. Serão eliminadas aquelas propostas:

a) cuja pontuação total for inferior a 5,0 (cinco) pontos;

b) que recebam nota "zero" nos critérios de julgamento (A), (B), (C), ou (D); ou ainda que

não contenham os quesitos exigidos neste Edital; ou

c) que estejam em desacordo com o Edital (Art. í6, § 2o, do Decreto no 8.726, de 2016).

7.8. As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de acordo

com a pontuação total obtida com base na Tabela 2, assim considerada a média aritmética

das notas lançadas por cada um dos membros da Comissão de Seleção, em relação a cada

um dos critérios de julgamento.

7.9. O valor a ser financiado pelo Fundo Municipal para Infância e Adolescência de Eldorado

do Carajás-FIAEC do programa/projeto apresenkdo depênderá da classificação da

proposta com base nos critérios apresentados e disponibilidade financeira do Fundo

Municipal para lnfância e Adolescência de Eldorado do Carajás-FlAEC.

7.í 0. O recurso disponÍvel para projetos inerentes a este edital é R$ 't .198.260,72, contido

na dotação orçamentária Subvenções à Entidades Sociais Privadas de N"

08.241.0004.2122. O valor máximo para cada projeto/proposta apresentado fica em

R$399,420,24.

7.11. No caso de empate entre duas ou mais propostas para o mesmo programa/p§eto

no mesmo território de abrangência a Comissão Técnica de Seleção podeÉ ou não

financiar ambos os programas,/projetos, caso seja optado por âpenas financiar um

programalprojeto o desempate será feito com base na maior pontuação obtida no critério de

julgamento (A). Persistindo a situação de igualdade, o desempate será Íeito com base

E-mail. cmdcaeldoradoí4smai l.com.br
Rua Duque de Caxias, ín- Setor 05 I«n 100 Fone/fax: (94\3315-1171 CEP: 68.524-000 - Eldorado do
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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 quest io será decidida por sorteio.

7.12- A administração pública divulgará o resultado preliminar do processo de seleção na

imprensa oficial do Município, iniciando-se o pÍazo para recurso.

7.13. Nos termos do art. 18 do Decreto no 8.726, de 20í6, os participantes que desejarem

recorrer contra o resultado preliminar deverão apresentar recurso administrativo, de acordo

com o prazo previsto na Tabela 1 .

7.í4. Os recursos serão entregues pessoalmente ao Conselho Municipal dos Direitos da

Criança e Adolescentes, Endereço: Rua Duque de Caxias S/N-Setor 5.

7.15. É assegurado aos participantes obter ópias dos elementos dos autos indispensáveis

à defesa de seus interesses, arcando somente com os devidos custos.

7.í6. A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no prazo

elencado nesse edital, c,ontado do recebimento do recurso. A motivação deve ser explícita,

clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de

anteriores parecerês, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte

integrante do ato decisório. Não caberá novo recurso contra esta decisão.

7.17. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento.

7.18. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de

recurso, o órgão público deverá homologar e divulgar, na imprensa oficial do MunicÍpio -
site da Prefeitura Municipal, as decisões recursais proferidas e o resultado deÍinitivo do

processo de seleção (art. 19 do Decreto n" 8.726, de 2016).

Carajás-PA.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
GNPJ: 30.295.078100014í

Rua Duque de Caxias, Jn - Setor 05 - km 100 - Fone/fax: (94) 3315-l l7l - CEP: 68.52,1-000 -
E-mail. cmdcaeldorado(âqmail.com.br
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7.í9. A homologação não gera direito para a OSC à celebração de parceria (aÍ1. 27 , § 60, da

Lei no 13.0í9, de20'14).

8. DA FASE DE CELEBRAçÃO

8.í. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento de

parceria:

Tabela 3

8.2. No momento da verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração de

parcerias, a administração pública municipal deverá consultar o Cadastro de Enüdades

Privadas Sem Fins Lucrativos lmpedidas - CEPIM, o SICONV, o Sistema lntegrado de

Administração Financeira do Governo Federal - SlAFl, o Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores - SICAF, o Cadastro lnformativo de Créditos não Quitados do

iix
GUJ-G--[

Setor Público Federal - CADIN, o Cadastro Nacional de Empresas lnidônea

- CEIS, o Cadastro lntegrado de Condenações por llícitos Administrativos -
Rua Duque de Caxias, Vn - Setror 05 - km100 Fone./fax: (94)3315-ll7l - CEP: 68.5221-000 -

E-mall. cmdcaeldorado,'âr gmail.com.br

SAS

eo

ETAPA DESCRIçÃO DA ETAPA
,| Convocação para celebração do Termo de Fomento.

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

3 Parecer de órgão técnico e assinatura do Termo de Fomento
4 Publicação do êxtrato do Termo de Fomento na imprensa oÍicial do Município -

site da Prefeitura Municipal.

ses

Carajás-PA.

7.20. Após o recêbimento e julgamento das propostas, havendo uma única entidade com

proposta classificada (não eliminada), e desde que atendidas as 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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Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de lmprobidade Administrativa e

lnelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para verificar se há informação

sobre ocorrência impeditiva à reÍerida celebração.

8.3. A administração pública municipal examinará o plano de trabalho apresentado pela

OSC selecionada ou, se for o caso, pela OSC imediatamente mais bem classiÍicada que

tenha sido convocada.

8.4. A administração pública municipal poderá solicitar a realização de ajustes no Plano de

Trabalho, nos termos do § 30 do art. 25 do Decreto Federal 8.726, de 2016.

8.5. Nos termos do § 10 do art. 28 da Lei no '13.0'19, de 2O14, na hipótese de a OSC

selecionada não atender aos requisitos previstos na Etapa 'l da Fase de Celebração,

incluindo o exigidos nos arts.33 e 34 da referida Lei, aquela imediatamente mais bem

classificada poderá ser convidada a aceitar a celebraÉo de Parceria nos termos da

proposta por ela apresentada.

8.6. Em conformidade com o § 20 do art. 28 da Lei no 13.019, de 2014, caso a OSC

convidada aceite celebrar a parceria, ela será convocada na Íorma da Etapa 1 da Fase de

Celebração e proceder-se.á à verificação dos documentos. Esse procedimento poderá ser

repetido, sucessivamente, obedecida a ordem de classificação.

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

9.1. Caso se verifique inegularidade formal nos documentos apresentados ou constatado

evento que impeça a celebração, a OSC será comunicada do fato e instada a regularizar

sua situação, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena de não celebração da parceria

(art. 25, §4o, do Decreto Federal 8.726, de 20í6).

9.2. Parecer de órgão técnico e assinatura do termo de fomento.

Rua Duque de Caxias, ín - Setor 05 - km 100 - Fone/fax: (94\ 3315-1171 CEP: 68.524-.000 -
E-mail. cmdcaeldoradotôsmail.com.br
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9.2.í. A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das providências

impostas pela legislação regente, incluindo a aprovação do PIano de Trabalho, a

emissão do parecer técnico pelo órgão ou entidade pública municipal, as

dêsignaçõês do Gestor da Parceria e da Comissão Especial de Monitoramento e

Avaliação, e de prévia dotação orçamentária para execução da parceria.

9.2.3. No período entre a apresentação da documentação prevista na fase de chamamento

e da fase de celebração e assinatura do instrumento de Parceria, a OSC fica obrigada a

informar qualquer evento superveniente que possa prejudicar a regular celebração da

parceria, sobretudo quanto ao cumprimento dos requisitos e exigências previstos para

celebração.

9.2.4. A OSC deverá sempre comunicar alterações em seus atos societários e no quadro de

dirigentes, quando houver (art. 26, §5', do Decreto Federal 8.726, de 2016).

9.3. Publicação do extrato do termo de fomento no site da Prefeitura Municipal.

9.3.í. O Termo de Fomento somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação do

respecüvo extrato no meio oficial de publicidade da administração pública (art. 38 da Lei no

í3.019, de2O14).

í0. PROGRAMAçÂO ORÇAMENTÁRN E VALOR PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO DO
OBJETO

í0.í. Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas ao presente

Edital são provenientes das arrecadações Fundo Municipal Para lnfância e Adolescência de

Eldorado do Carajás no ano de 2021 e 2022 e saldos remanescentês de anos anteriores.

Rua Duque de Caxias, Vn - Setor 05 - km 100 - Fone/fax: (94) 3315-l l7l - CEP: 68.524-000 E
I-.-nrail.

rís-PA.

9.2.2. A aprovação do Plano de Trabalho não gerará direito à celebração da parceria (art.

25, §5o, do Decreto Federal 8.726, de 2016).
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í0.2. As liberações de recursos obedecerão ao cronograma de desembolso pactuado no

Plano de Trabalho, observado o disposto no art.48 da Lei no 13.019, de 2AU, e nos arts. 33

e 34 do Decreto no 8.726, de 2016.

10.3. Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em geral efetuados com

recursos da parceria, a OSC deverá observar o instrumento de parceria e a legislação

regente, em especial o disposto nos incisos XIX e XX do art. 42, nos arts. 45 e 46 da Lei no

13.019, de2014, e nos arts. 35a42 do Decreto no 8.726, de 2016. É recomendável a

lêitura integral dessa Iegislação, não podendo a OSG ou seu dirigente aleger,

futuramente, que não a conhece, seja para deixar de cumpri-la, seja para evatar as

sanções cabiveis.

í0.4. Para os proiêtos apresentados serão vedadas condições que prevejam ou

permitam:

a) Pagamento de profissionais não vinculados à execução do objeto do Termo de

Fomento;

b) aplicação dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no termo, ainda que

em caráter de emergência, exceto âs alterações aprovadas pelo Conselho Municipal

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Eldorado do Carajás, após solicitação

da entidade;

c) pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou atualização monetária, decorrentes

de culpa de agente do tomador dos recursos ou pelo descumprimento de

determinaçÕes legais ou conveniais ou em virtude de pagamentos efetuados com

atraso;

d) realização de despesa com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou

de orientação social, que estejam diretamente vinculadas com o projeto e da qual

não constem nomes, símbolos, imagens ou quaisquer referências que caracterizem

promoção pessoa de autoridades ou de servidores públicos;

e) repasse, cessão ou transferência a terceiros da execução do objeto do projeto;

f) transferência de recursos a terceiros que não configurem como participes do p

i-: )f
rG.It_D._e..I

Rua Duque de Caxias, Vn - Setor 05 - km 100 - Fone/fax: (94) 3315-l l7l -CEP: 68.524-000 - Eldorado
E-mail. cmdcacldoradoiritsmail.com.br

ro
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g) transferência de recursos para associações de servidores ou a quaisquer entidades

de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito

de associados ou sócios;

h) a transferência de recursos a título de contribuição, auxílio ou subvenção social a

instituições privadas com Íns lucrativos e a instituições privadas sem fins lucrativos,

não declaradas de utilidade pública;

i) despesas provenientes de liquidações trabalhistas e judiciais (multas rescisórias,

férias vencidas, aviso prévio e qualquer benefÍcio advindo dessas indenizações);

j) honorários a dirigentes da entidade, bem como de gratificações, representaçôes e

comissões; e

k) remuneração a qualquer título, com os rêcunsos repassados:

l) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da

administração pública federal;

ll) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão

ou função de confiança, de órgão ou enüdade da administração pública

celebrante, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de

diretrizes orçamentárias e desde que aprovadas no Plano de Trabalho.

lll) pessoas naturais condenadas pela práüca de crimes contra a administração

pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei

comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de

bens, direitos e valores.

í0.5. Os recursos recebidos em decorrência da Parceria serão depositados em conta

corrente bancária específica em instituição Íinanceira pública do Banco do Brasil e isenta de

tarifas bancárias, nos termos do art. 51 da Lei no 13.019, de 2014 e do art. 33 do Decreto no

8.726, de 2016.

Rua Duque de Caxias, Vn - Setor 05 - lçrn 100 - Fondfax: (94) 3315-1171 - CEP: 68.52,t000 -
E-mail. cnrdcaeldorado@qmail-com.br

Carajás-PA.
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í0.6. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da Parceria, estando

sujeito às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos

transferidos, nos termos do art. 51, Parágrafo Único, da Lei no 13.019, de2014.

í0.7. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos,

inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão

devolvidos à administração pública por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou

êxtinção da parceria, nos termos do art. 52 da Lei no 13.019, de2014.

í0.8. O instrumento de Parceria será celebrado de acordo com a disponibilidade

orçamentária e flnanceira, respeitado o interesse público e desde que caracterizadas a

oportunidade e conveniência administrativas. A seleção de propostas não obriga a

administração pública a firmar o instrumento de parceria com quaisquer dos proponentes,

os quais não têm direito subjetivo ao rêpasse financeiro. A administração pública deverá

respeitar o resultado final deste edital e sua ordem de classificação em caso de oportuna

celebração do Termo de Fomento.

í1. CONTRAPARTIDA

íí.í. Não será exigida crntrapartida financeira como requisito para celebração de Parceria.

12. DISPOS!çOES FTNAIS

12.1. O presente Edital será divulgado no site da Prefeitura Municipal de Eldorado do

Carajás/PA, com prazo mínimo de í5 (vinte) dias úteis para a apresentação das propostas,

contado da data de publicação do Edital no Diário OÍicial deste município.

situações não previstas no prêsente

que regem a administração pública.

Edital, observadas as disposições legais e os p pros

Rua Duque de Caxias, Vn- Setor 05 - km 100 - Fondfax: (94)3315-ll7l -CEP: 68.524-000 -
E-mail. cmdcaeldorado@Lmarl çoo.,l.br

ás-PA-

12.2. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Eldorado do

Carajás e a Secretaria Municipal de Assistência Social resolverá os casos omissos e as
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12.3. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas

e dos documentos apresentados em qualquer Íase do Chamamento Público. 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. Além disso, caso a descoberta da falsidade ou da 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 no í3.019, de

2014.

12.4. A administraÉo pública não cobrará das entidades concorrentes taxas para participar

deste Chamamento Público.

í2.5. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras

despesas correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira

responsabilidade das entidades concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio

ou indenização por parte da administração pública,

í2.6. Gonstituem anexos no presente Edital, dele fazendo parte integrante:

Anexo I - Requerimento ao CMDCA.

Anexo ll - Caracterização da organização e da comunidade atendida

Anexo lll - Declaração de Ciência e Concordância;

Anexo lV - Declaração sobre lnstalações e Condições Materiais;

Anexo V - Declaração do Art. 27 do Decreto no 8726, de 2016, e Relaçâo dos dirigentes

da Entidade;

Anexo Vl - Declaração de Não Ocorrência de lmpedimentos;

Anexo Vll - Proposta de Plano de Trabalho;

Anexo Vlll - Minuta do Termo de Fomento.

!

§.

Rua Duque de Caxias, Vn-Setor05- kn 100 - Fone/fax: (94) 3315-1171 -CEP:68.524-000 E
E-mail. cmdcaeldoradolàsnrail.com.br
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Eldorado do Carajás/PA, í6 de fevereiro de 2023.

Luciano Rodrigues Mendonça

Presidente do Conselho Munici Direitos da Criança e do Adolescente

-'';.- i'
,§-s*lt_G._ll

Rua Duque de Caxias, Vn - Setor 05 - lm l00 - Fone/fax: (94) 3315- I171 - CEP: 68.52,1-000 - Eldorado do Carajás-PA.
E-mail. cmdcaeldoradola'r gmail.com.br
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Francisca Neto da Rocha Santos

Secretária Municipal de Assistência Social
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ANEXO I

........." de

À Presidência do CMDCA
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Atendendo ao Edital no , encaminhamos o P§eto

D;;it"; ;; ô;;ã^ç" 
" 

à" nJãi;;;;"1íitÊ11'"'"i""J;;TÍ:"#:"$l?"JH"T,Tl"':ifl, :::
Direitos da Criança para execução em2O2 no valor de R$

Esclarecimentos poderão ser prestados pelo endereço eletrônico
e/ou contato telefônico através o

numêro:...

Na certeza da atenção dispensada, solicitamos o deferimento.

Atenciosamente.

Representante Legal: ... .. . . .. ..

(Cargo, Nome, assinatura, RG e CPF do representante Legal da OSC)

Rua Duque de Caxias, ín Setor 05 km 100 Fone/fax: (94) 3315-1171 -CEP:68
E-mail. cmdcac ldorado,falgmai l.com. br

!! )t,
,.$.![*lt*G,.â

Eldorado do Carajrás-PA

REQUERIMENTO

I. .de 20.....



Eldiíiâilo
do Garajás

''li'X
's.[l-_o*G,.-ll

EsrADo oo pnnÁ
ELDoRADo oo cautÁs

SEcRETARTA MUN. DE asslstÊrcn soctAL - sEMAs

ANEXO II

CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO
lnformações sobre a organização:

Breve histórico

Missão

Visão

Quais as principais fragilidades e os potenciais para realização do atendimento ao público de
criança e adolescente.

Representante Legal: ........

(Cargo, Nome, assinatura, RG e CPF do representante Legal da OSC)

Rua Duque de Carias, ín Setor 05 kml00 Fone/fax: (94) 3315-ll7l -CEP: 68.524-000 Eldorado do Carajrás-PA
E-mail. cmdcaeldorado itgmail.com. br

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANçA E DO ADOLESCENTE
CNPJ: 30.295.0781000í 4l

Valores

CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔM ICA DA COMUNIDADE
lnformações relevantes sobre a comunidade atendida

ilM
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ANEXO III

oecuRlÇÃo oe ctÊttctl e corcoRoÂrcn

Concorda com as disposições previstas no edital de Chamamento Público no

e em seus anexos, bem como que se responsabíliza, sob as penas da Lei, pela
veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo
de seleção.

,_dê de20

(Nome, assinatura, RG, CPF e Cargo do Representante Legal da OSC)

Rua Duque de Caxias, Vn - Setor 05 - km 100 - Fone/fax: (94) 3315-l l7l - CEP: 68.524-000 - Eldorado do
E-mail.

ás-PA.
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ANEXO IV

oeclaneçÃo soBRE rnsralaçÕes e coruotçÕEs MATERIAIs

Declaro, em conformidade com o art.33, caput, inciso V, alínea "c", da Lei noí3.019, de
2014, clc o art. 26, caput, inciso X, do Decreto no8.726, de 20í6, que a [identificação da
organização da sociedade civil - OSCI:

D dispÕes de instalações e outras condiçôes materiais para o desenvolvimento das
atividades ou projêtos previstos da parceria e o cumprimento das metas
estabelecidas.

OU

) pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria condições materiais para o
desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento
das metas estabelecidas.

OU

F dispõe de instalações e outras condiçôes materiais para o desenvolvimento das
atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas
estabelecidas, bem como pretende, ainda, contratar ou adquirir com recursos da
parceria outros bens para tanto.

OBS: A organização da sociedade civil adotará uma das tlês rcdações acima,
conforme a sua situação, A prêsente obseruação deverá ser suprimida da vercão final
da declaração-

(Nome, assinatura, RG, CPF e Cargo do Representante Legal da OSC)

Rua Duque de Caxias, Vn - Seüor 05 - km 100 - Fone/fax: (94) 3315- I t 7l -CEP:68.52tF000 Eldorzrdo do
E-mail. crudcaeldorado ii trlail.coil.hr

Carajás-PA
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ANEXO V

oecuneçÃo Do ART. 27 Do DEGRETo No 8726, oE 2016, E RELAçAo Dos
DIRIGENTES DA ENTIDADE

Declaro para fins, em nome da
arts. 26, caput, inciso Vll, e 27 do Decreto no 8726, de 2016, que:

,f, nos termos dos

> Não há no quadro de dirigentes abaixo identiÍicados: (a) membros de Poder ou do
Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública federal;
ou (b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por aÍinidade, até
segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea "a". Observação: a presente
vedação não se aplica às entidades que, pela sua própia natureza, seiam
constituídas pelas autoidades ora refeidas (o que deverá ser devidamente
informados e justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no
instrumento de parceia simultaneamente como diigente e administrador público (art.

39, §5o, da Lei no 13019, de 2014);

) Não contratará com recursos da parceria, para prestação de serviços, servidor ou
empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de
confiança, de órgão ou entidade da administração pública municipal celebrante,
ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes
orçamentárias;

> Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: (a)
membros de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou enüdade da
administração pública federal; (b) servidor ou empregado público, inclusive aquele
que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da
administração pública federal celebrante, ressalvadas as hipóteses previslas em lei
específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e (c) pessoas naturais condenadas
pela prática de crimes contra a administração pública ou contra o patrimônio público,
de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de
crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

> Não haverá contratiação de qualquer empresa que pertença a parentes até 20 grau,
inclusive por afinidade, de dirigentes da OSC, ou de agentes políücos de Poder ou
do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da administração pública
municipal ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em ha reta,
colateral ou por afinidade

Rua Duque de Caxias, Vn - Setor 05 - km 100 * Fone./fax: (94) 3315-ll7l - CEP: 68.52,1000 -
E-mail. cmdcacldoradoídgmail.com.br

do Caraj rás-PA.
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> Não emprega menor de dezoito anos em babalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DTRIGENTES DA ENTIDADE

Nome do dirigente e
cargo que ocupa na
osc

Garteira de identidade,
órgão expedidor e CPF

Endereço residencial,
teleÍone e *mail

(Nome, cargo, RG, CPF e assinatura do Representante Legal da OSC e de todos os
Dirigentes)

Rua Duque de Caxias, Vn-Setor05- km 100 - Fone/fax: (94)3315-1171 CEP: ó8.52#000 Eldorado do Carajris-PA.
E-nrail.
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ANEXO VI

oEcunnçÃo oa rÃo ocoRRÊxcn DE lMpEDtMENTos

Declaro para os devidos fins, nos termos do art. 26, caput, inciso lX, do Decreto no 8726, de
2016, que [identificação da sociedade civil - OSC] e seus dirigentes não incorrem em
quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei no 13019, de 2014. Nesse sentido, a
citada entidade:

F Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no
território nacional;

) Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;

F Não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministerio Público, ou dirigente de
órgão ou entidade da administração pública na mesma esfera governamental na qual
será celebrado o termo de fomento. Observação: a presente vedação não se aplica
às entidades que, pela sua própia natureza, sejam constituídas pelas autoidades
ora refeidas (o que deverá ser devidamente informados e justificado pela OSC),
sendo vedado que a mesma pessoa tigure no instrumento de parceia
simultaneamente como diigente e administrador público (aft. 39, §5o, da Lei n"
13019, de 2014);

) Não teve contas rejêitadas pela administração pública nos últimos cinco anos,
observadas as exceções previstas no art. 39, caput, inciso lV, alíneas "a" a "c", da Lei
no 13019, de2014;

> Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de participação
em licitaÉo e impedimento de contratar com a administração, declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, suspensão
temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar
parceria ou contrato com os órgãos e entidades da esfera de governo da
administração pública sancionada e, por fim, declaração de inidoneidade para
participar de chamamento público ou celebrar pârceria ou contrato com órgãos e
entidades de todas as esferas de governo;

F Não teve contas de pare,eria julgadas irregulares ou rejeitadas pelo Tribunal ou
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível nos
últimos 8 (oito) anos; e

Rua Duque de Caxias, Vn - Setor 05 - km 100 Fone/fax: (94)3315-ll7l - CEP: 68.52,1-000
E-mail. cmdcacldoradoíôgmail.com.br

do Carajrls-PA.
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> Não tem 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 I (oito) anos; julgada
responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou
função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou considerada responsável por
ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos l, ll e lll
do art. 12 da Lei no 8429, de 2 dejunho de '1992.

(Nome, RG, CPF, cargo, assinatura do Representante Legal da OSC e de todos os
Dirigentes)

Rua Duque de Caxias, Vn-Setor05- km 100 - Fone,/fax: (94) 3315-1171 CEP: 68.524-000
E-mail. cmdcacldoradoíalsmail.com.br

do Carajás-PA.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CNPJ: 30.295.0781000í 4í
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ANEXO Vlt

PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO

DESCRTçÀO TECNTCA DO PROJETO

Rua Duque de Caxias, Jn-Setor05- kn 100 - Fone/fax: (%)3315-1171 - CEP:68.5221-000
E-mail- cmdcaeldorado@qmail.com.br

(utilizar papel timbrado da organização)

í. ldentificação do projeto:

1.3. Banco: 1.4. Agência: 1.5. Conta:

{.6. Site:

CEBAS( ) OSCIP ( ) Utilidade Pública Federal ( ) Utilidade Pública Estadual ( )

Utilidade Pública Municipal ( ) CMAS ( )
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes - CMDCA ( )

í.7. Certificações:

()Outra/ qual?
í.8. Nome do Responsável legal:

í.9. RG:

E-mail Pessoal:

í.ío. Orgão Expedidor:

2. Apresentação da Organização:

'ís-PA.

í.1 . lnstituição proponente:

,1.2. CNPJ:
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CNPJ : 30.295-07810001.0í

Rua Duque de Caxias, Vn - Setor 05 - kml00 Fone/fax: (94)3315-1171 - CEP: 68.52,1000 -
E-mail. crndcacldoradola'lgnrai l.conr. br

2.1, Histórico da organização (com apresentação de dados e informações relevantes
sobre a área de atuação):

3. Apresentação do Projeto
3.í. Nome do Projeto

3.2, Justificativa -.Justificar a pertinência e necessidade do projeto, apresentando dados
estatísticos e sociais que apontem a necessidade da intervenção proposta.

3.3. Garacterização socioeconômica da região e do serviço a ser qualificado.

3.4. Abrangência Geográfica -lndicação do (s) bairro (s) do local de desenvolvimento das
atividades.

4. Objetivos do Projeto
4.í. Obietivo Geral

4.2. Objetivo (s) Especifico (s)

5. Beneficiários - público-alvo a ser abrangido
5.1. Beneficiários Diretos (especificar):

5.2. BeneÍiciários lndiretos (especiÍicar):

5.3. Valor da Proposta

6. Metodologia - Descrever o método aplicado e a dinâmica do trabalho.

do Carajás-PA.
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Rua Duque de Caxias, Vn - Setor 05 - km 100 - Fone/fax: (94) 3315-l l7l -CEP:68.52

ESTADO DO PARÁ
ELDORADO DO CARAJÁS

SECRETARIA MUN. DE ASS|STÊNCIA SOCIAL - SEMAS

7- Resultados Esperados - DeÍinir os resultados quantitativos e qualitativos a serem
atingidos (descrição pormenorizada de metas quanütativas e mensuráveis a serem
atingidas e de atividades a ser executadas, devendo esclarec,er com precisão e
detalhamento aquilo que se pretende realiât ou obter, bem como quais os meios uülizados
para tanto)

lndicadores
quantitativos

Meios de VeriÍicaçãoResultado (s)

8. Recurcos Humanos - Descrever as funções desempenhadas por todos os profissionais
e demais agentes do Projeto, identificando a forma de contratação, respeitando a legislação
vigente.

Formação Profissional
(cargo)

Função no
projeto

Vínculo (GLT,
prestador

9. Cronograma de execução do Projeto - Especificar mês a mês, quais ações/atividades
serão desenvolvidas.

Plano de Trabalho Anual

Atividades/
Mês

,| 2 3 4 5 6 7 I 9 í0 11 12

E-mail ld il
do Carajás-PA.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANçA E DO ADOLESCENTE
CNPJ: 30.295.078r0U)í-4í

lndicadores
qualitativos

No de horas/mês

serviços, voluntário)

ltttttltttt
ltttl
tt
ltt

tl
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í0. Cronograma de Desembolso do Proieto:

Especificar a forma adequada para o recebimento da(as) Parcela(as), de acordo com o valor
global da proposta e sua natureza.

Obs: Caberá a OSC fornecer informações completas e detalhadas minimas aqui

estabelecidas e incluir mais informações necessárias, conforme edital de

chamamento o naturcza do proieto e especificidades de sua atuação. A proposta de

Plano de Trabalho deveÉ estar de acordo com a Proposta aprêsentada na Fase de

Seleção. O poder público poderá solicitar alterações/adequações na Proposta de

PIano de Trabalho para sue devida aprovação final- A aprovação do Plano de Trabalho

não gera direito à celebração da Parceria.

Rua Duque de Caxias, s/n - Setor 05 - km 100 - Fone/fax: (94) 3315-l l7l - CEP: 68.524-000 - Eldorado do Carajás-PA.
E-mail. cmdcaeldoradoíriemai l-som.br

@
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ANEXO VIII

M]NUTA DO TERMO DE FOMENTO A SER FIRMADO ENTRE O FUNDO PARA A

lurÂncn e aoolescÊNch DE ELDoRADo oo cnRa.lÁs - FrAEc E A

oncntzlçÃo DA soclEDADE ctvlL xxxx

Termo de Fomento No 0012022

lnstrumento Jurídico:

TERMO DE FOMENTO OUE ENTRE SI
cELEBRAM FUNDo PARA A rrurÂrucrR E
ADOLESCÊNCIA DE ELDORADO DO
CARAJAS - FIAEC E A ORGANTZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL xxx, OBJETIVANDO A
EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS A
RESOLUÇÃO N"xxxl2O22 E SEU PLANO
DE TRABALHO APROVADO CONFORME
AS DIRETRIZES APRESENTADAS EM SEU
ANEXO VII.

o FUNDo PARAA IurÂrucIR e RoolescÊIIcIA DE ELDoRADo Do CARAJÁS

- FIAEC, inscrito no CNPJ no 30.295.078/0001-41, com sede na Rua Duque de

Caxias, s/no - Setor 05 neste ato representado pela Secretária Municipal de Assistência

Social, ADMINISTRADORA PÚBLICA da presente Parceria, presentes também a/o

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -
CMDCA e o Tesoureiro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente, doravante denominado Fundo para a lnfância e Adolescência de

Eldorado do Carajás - FIAEC, e a OSC

xxx.................. CNPJ no

. situada à Rua , Eldorado

do Carajási PA neste ato representada por sua presidente.. ....

portador do CPF n0....... . . sujeitando-se, no que couber, à Lei no

13.019, de 31 de julho de 2014,Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, e demais

normas que regulamentam a espécie, em conformidade com o Plano de Trabalho,

Anexo deste instrumento, RESOLVEM celebrar o presente Termo de Fomento,

mediante as seguintes cláusulas e condições:

Rua Duquede('axias. s/n Setor05 - km 100-Fonc/tàx: (94)3315-1171 CEP: 68.524-000 Eldorado do Carajás-l'A
E-mail. cmdcaeldorado.rf gmail.com.br
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cLÁusuLA PR|ME|RA - oo oBJETo

I O presente Termo de Fomento tem por objeto a ação conjunta entÍe o Fundo

para a lnfância e Adolescência de Eldorado do Carajás - FIAEC e a

osc....................... .., para exêcutar o Projeto

........................conÍorme estabelecido no Plano de Trabalho que

integra este instrumento como Anexo Vll, aprovado pelo CMDCA e SECRETARIA

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme Ata da reunião Ordinária de _ de

de 2020, seguindo as diretrizes da RESOLUÇÃO Noxxxlz]22 de _ de _ de

2022.

clÁusuu secuNDA - DAs oBRrcAÇÕEs

Rua Duque de Caxias. s/n- Selor 05 - km 100 - Fone/fax: (94) l3l5-1171-CEP:68.524-000-Eldorado do Cârâjás-PÀ
E-mail. cmdcaeldorado@gmail.com.br

2 Como Íorma mútua de cooperação na execução do obieto do Têrmo dê

Fomento, são obrigaçõês dos Parceiros:

2.'l FUNDo PARA A tNFÂNcA E ADoLEScÉNcrA DE ELDoRADo Do

clmlÁs - rnec:
2.1.í DA sEcRETARtA MUNtctpAL DE asstsrÊtctA socnl
I Analisar e aprovaí a documentação técnica, institucional e .iurídica das

propostas selecionadas;

ll Celebrar o Termo de Fomento, após atendimento dos requisitos pela OSC, e

publicar seu extrato no SITE OÍiciâl do Municipio, por sua conta e ônus, e respectivas

alteraçõês, se for o caso, que produzirá eÍeito jurídico após a sua publicaçâo;

lll Direcionar esforços para garantir uma formação continuada aos dirigentes e

técnicos da OSC:

lV Manter, em conjunto com o Conselho lvlunicipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente - CMDCA de Eldorado do Carajás, o moniloramento, acompanhamento e

fiscalização do objeto previsto no Plano de Trabalho;

V Transferir à oSC os recursos Íinanceiros à oSC conforme cronograma de

desembolso pactuado entre as partes no Plano de Trabalho.

Vl Analisar o Relatório de Execução Finânceira, bem como as Prestâções de

Contas relativas ao objeto desta parceria em conjunto com o Conselho Municipal dos
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Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA;

Vll Analisar, em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente - CMDCA, eventuais solicitações de reformulação do Plano de Trabalho'

desde que apresentadas, por escrito' em' no mínimo' 60 (sessenta) dias antes do

término de sua vigência, devidamente justificadas e que náo impliquem em alteração

do objeto;

Vlll Prorrogar "de ofÍcio" a vigência do instrumento' antes do seu término' quando

der causa a atraso na liberação dos recursos' limitado à prorrogação ao exato

período do atraso verificado;

lX Fornecer, quando requisitadas pelos órgãos de controle interno e externo e nos

limitesdesuacompetênciaespecíÍica,informaçõesrelativasàParceriaindependente

de autoriza$o judicial;

X Fornecer à OSC o Manual de Prestação de Contas no ato de celebração desta

parceria, e, no caso, de eventuais alterações do conteúdo do manual informar

previamente a OSC;

Xl Receber e analisar as prestaçÔes de contas encaminhadas pela OSC em

conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -

CMDCA,noquêserefereàexecuçãoÍinanceiradaParceria'bemcomonotificá-la

quando da sua não apresentação no prazo fixado;

2.1.2. OO CONSELHO MUNICIPAL

ADOLESGENTE - CMDCA

DOS DIREITOS DA CRIANçA E DO

I Direcionar esforços para garantir uma formaçáo continuada aos dirigentes e

técnicos da OSC;

ll Manter, em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social' o

monitoramento, acompanhamento e fiscalização do objeto previsto no Plano de

Trabalho, além da avaliação da execução e dos resultados' inclusive no que diz resg;ito

à qualidade dos serviços prestados;

lr Anarisar e emitir, em conjunto com a secretaria Municipar de Assistência

Social, parecer acerca do RelatÓrio de Execução do Objeto;

M Analisar' em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social'

eventuaissolicitaçõesdereformulaçãodoPIanodeTrabalho,desdequeapresentadas'

RuaDuquedeCaxias,ín_Setol05-kml00-Fone/fax:(94)3315.1171_CEP:68.524.000_EldoradodoCarajris-PA
É-mail. cmdcaeldorado@gmail'com br
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por escrito, em, no mínimo, 60 (sessenta) dias antes do término de sua vigência,

devidamente justificadas e que não impliquem em alteração do objeto;

V Exercer, em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social, a

atividade normativa, o controle e a fiscalização sobre a execução deste Termo de

Fomento, inclusive, se Íor o caso, reorientando as ações;

Vl Fornecer, quando requisitadas pelos órgãos de controle interno e externo e nos

limites de sua competência específica, informações relativas à parceria independente

de autorização judicial;

Vll Receber e analisar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência

Social, as prestações de contas encaminhadas pela OSC, no que se refere à

execução física e metodológica, bem como notiÍicá-la quando da sua não

apresentação no prazo fixado.

2.2-Da OSC xxx

I Comprovar 01 (um) ano de existência, com cadastro ativo, por meio de

documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal; experiência prévia na

realização, com efetividade, do objeto da Parceria; instalações, condições materiais e

capacidade técnica operacional para o desenvolvimento das ações previstas;

ll Executar as atividades inerentes à implantação deste Termo de Fomento com

obediência às metas e aos indicadores estabelecidos pelo Plano deTrabalho, ANEXO

a este Termo;

lll Zelar pela boa qualidade das ações e serviços prestados, buscando alcançar

eficiência, eficácia, efetividade social e qualidade em suas atividades;

lV Manter-se atualizada, em caráter permanente, no cadastro e habilitação jurídica

das organizações parceiras do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente - CMDCA de Eldorado do Carajás;

V Divulgar na internet e em locais visíveis de sua sede social e dos estabelecimentos

em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com o Fundo para a

lnfância e Adolescência de Eldorado do Caraiás - FIAEC.

Vl Apresentar, semestralmente, ao FIAEC, Relatório de Execução do Objeto e

Relatório de Execução Financeira, contendo as atividades desenvolvidas para o

cumprimento do objeto, com descrição e comprovação das despesas e receitas

efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto e conforme

Rua Duque de'('axias' s/n Sctor 05 tt-'"11,. 
il,xlili;,i;1?#lili1l,;iir': 

68 524-000 riirloLado do ('arajás-PA
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diretrizes do Manual de Prestação de Contas e suas alterações;

Vil Permitir e facilitar, o Gestor da Parceria e a Comissão Especial de

Monitoramento e Avaliação designados pela Portaria/Decreto xxx, responsável

pela supervisão e o acompanhamento das ações relativas ao cumprimento da

presente Parceria;

Vlll Propiciar os meios e as condições necessárias para quê a Comissão Especial

de Fiscalização, o Gestor da Parceria, e os órgãos do Controle lnterno e Externo

tenham acesso aos documentos relativos à execução do objeto desta parceria, bem

como aos locais de execução deste, prestando a estes, quando solicitados, as

informações pertinentes;

X Depositar e gerir os recursos financeiros liberados pelo FIAEC em conta

bancária específica da Parceria, a ser aberta em instituição financeira pública do

Banco do Brasil;

X Prestar contas finais, por meio de Relatório Final de Execução do Objeto e

Relatório Final de ExecuÇâo Financeira no prazo de ate 60 (sessenta) dias úteis,

contado do término da execução da parceria, prorrogável por até 10 (dez) dias úteis,

mediante justificativa e solicitação prévia da Organização da Sociedade Civil,

observando as normas do Manual de Prestação de Contas ê suas alteraçôes;

X Gerenciar administrativa e financeiramente os recursos recebidos, inclusive no

gue diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal;

Xt Responsabilizar-se, exclusivamente, pelos encargos habalhistas,

previdenciáríos, Íscais, comerciais e licenças relativos ao Íuncionamento da

instituição e ao adimplemento do Termo de Fomento;

Xll Manter regular a situação de todas as pessoas sob sua responsabílidade

contratual, obedecida à legislação em vigor;

)W Executar e fiscalizar os trabalhos necessários a consecução do objeto

pactuado no Termode Fomento, observando prazos e custos;

XV Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da

execução dos produtos e serviços contratados, em conformidade com as normas

brasileiras e os normativos dos programas, ações e atividades, determinando a

correção de vícios que possam comprometer a fruição do benefício pela população

beneficiária;

XVI Garantir o padrão de qualidade das ações previstas nesta parceria,

Ilua Duque clc'('axias. s/n Setor05- km 100-F-one/làx:(94)1115-1171 CEP: 68.524-000 - Eldorado do Camjds-PA
E-mail. cmdcaeldorado@lgnrail.com.br
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possibilitando que sejam atendidas as recomendaçÕes do FIAEC, apresentando Plano

de Trabalho, contendo os custos de custeio e de aplicação dos recursos públicos

recebidos pela Parceria, prestação de contas com os Relatórios de Execução do

Objeto e de Execução Financeira, avaliação da qualidade das ações prestadas,

conforme metas e indicadores estabelecidos no Plano de Trabalho, e orientações do

Manual de Prestação de Contas e suas alterações;

)(vll Manter registros, arquivos e controles contábeis especíÍicos para os

dispêndios relativos a esta parceria:

Xvlll Operar, manter e conseryar adequadamente o patrimônio gerado pelos

investimentos decorrentes do Termo de Fomento, de forma a possibilitar a sua

funcionalidade;

XX Participar de capacitações promovidas pelo CONSELHO MUNICIPAL DOS

DTRETTOS DA CR|ANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA.

)O( Tomar outras providências necessárias à boa execução do objeto do

Termo de Fomento.

CLÁUSULA TERCEIRA
EMPREGATíCIO

DA RESPONSABILIDADE PELO VINCULO

3 A OSC é exclusivamente responsável pelo pagamento dos encargos

trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e licenças relativos ao funcionamento

da instituição e ao adimplemento do termo de fomento, não se caracterizando

responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública pelos respectivos

pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou rêstrição a sua execução.

3.1 A inadimplência da OSC em relação às obrigações do item 3 não transfere ao

FMDI a responsabilidade por seu pagamento.

3.2 A remuneração de equipe de trabalho com recursos transferidos pela

administração pública não gera vínculo trabalhista ao FIAEC.

CLÁUSULA QUARTA- DA MOVIMENTAçÃO DOS REGURSOS FINANCEIROS

4 O FIAEC transíerirá, à OSC, o valor total de

R$ . ..........conforme o valor e Cronograma de Desembolso

descrito no PÍano de Trabalho aprovado.

4.1 Os recursos transferidos em virtude desta parceria deverão sêr automaticamente

Rua Duque de Caxias, s/n - Setor 05 - km 100 - Fone/far: (94) 3315-l l7l - CEP: 68.524-000 - Eldorado do Carajás-PA
E-mail. çmdcaeldorado@gmail.com.br

ESTADO DO PARÁ
ELDORADO DO CARAJÁS
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aplicadosemcadernetasdepoupança,fundodeaplicaçãofinanceiradecurtoprazo

ouoperaçãodemercadoabertolastreadaemtítulosdadÍvidapública'todoscom

liquidez diária, enquanto não empregados na sua finalidade'

4.2orepassedosrecursosÍinanceirosaqueserefereestacláusulaseráefetuado

seguindoCronogramadeDesembolso,conformeosvaloresprevistosnoPlanode

Trabalho aProvado.

4'3Todaamovimentaçãofinanceiradeveserefetuada,obrigatoriamente,emconta

correnteespecíficadaParceria,emagênciadeinstituiçãofinanceirapúblicadoBanco

do Brasil.

43í A conta corrente deverá ser aberta no prazo máximo de ,10 (dez) dias úteis após

a publicação, no Diário Oficial do Município de Eldorado do Carajás' do presente

termo, e seus dados informados ao FIAEC após a abertura'

432Nahipótesedenãohaverisençãodatarifabancáriapelainstituiçãofinanceira,

osvaloresreferidospagospelaosCserãoapresentadosnorelatóriodeexecução

financeira e acatados Pelo FIAEC.

4.4osrendimentosdeativosfinanceirosserãoaplicadosnoobjetodaparceria'

estando sujeitos às mesmas condiçÕes de prestaÇão de contas exigidas para os

recursos transferidos, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as

prestaçõe§ de constas do ajuste.

cLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNC|A

5EsteTermoFomentoterávigênciade24(vinteequatro)meses,contadosapartir

dapublicaçãodeseuextratonoSiteoficialdoMunicípioeencerrar-Se-áaotérmino

desuavigência,possibilitadaaSuaprorrogaçãodesdequeoperíodototaldevigência

não exceda 03 (três) anos.

5.1AvigênciadaparceriapoderáseralteradamediantesolicitaçãodaoSCpormeio

deTermoAditivo,devidamentejustificadaeformalizada,asêrapresentadaaoFlAEc

em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do término da sua vigência'

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO

6EsteTermodeFomentopoderáseralterado'comaSdevidasjustificativas,
medianteTermoAditivo,CertidãodeApostilamentoeajustenoPlanodeTrabalho,

devendoorespectivopedidoserapresentadopelaosCcomantecedênciamínimade
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60 (sessenta) dias.

6.1 É vedada a alteração do objeto do Termo de Fomento, permitida a ampliação,

redução ou exclusão de metas, sem p§uízo da funcionalidade do objeto, desde que

devidamente justificada e aprovada pelo FIAEC'

cúusuu sÉrlrul - DA PRESTAÇÃo oe coltas

7 As contas deverão ser prestadas semestralmente

7.'l A prestação de contas relativas à execução do Termo de Fomento dar-se-á

mediante a análise dos documentos previstos no Plano de Trabalho, alem do Relatório

deExecuçãodoobjetoedoRelatóriodeExecuçãoFinanceira,acompanhadosde

cópia dos comprovantes das despesas incorridas, eÍrato bancário da conta vinculada

àparceria,extratobancáriodasaplicaçõesfinanceirasedemaisobrigações
constantes em legislação específica, apresentados pela OSC'

7.2 A OSC parceira deverá apresentar a prestação de contas com elementos que

permitam concluir que o seu objeto foi executado conforme o pactuado, com

descrição pormenorizada das açÕes realizadas e a comprovação do alcance das

metas e dos resultados esperados até o término da vigência, possibilitando

estabelecer nexo de causalidade entre a receita e a despesa'

7.3 A Prestação de contas Final, por meio de Relatório Final de Exêcução do objeto

e Relatório Final de Execução Financeira, deverá ser apresentada pela osc ao

FIAEC no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contado do término da execução da

Parceria, prorrogável por até 10 (dez) dias úteis, mediante justificativa e solicitação

prévia da OSC.

7.4 Quando constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será

concedido prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, prorrogáveis por igual

perÍodo, para a OSC sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação'

7.5 lndependente da forma de prestação de contas, a osc parceira fica obrigada a

manter os documentos originais que a compõem à disposição do FIAEC, por um

período de 05 (cinco) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de

contas.

Rua Duque de Carias, s/n - Seror 05 - km 100 - Fone/l'ar: (94) 3315-l l7l - CEP: 68.524-000 - Eldorado do Carajás-PA
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I Cabe ao FIAEC e a Secretaria Municipal de Assistência Social exercer as

atribuições de monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto da Parceria

podendo valer-se de apoio técnico de terceiros, delegação de competência ou

parceria com órgãos ou entidades-

8.1 Para a realização do monitoramento e avaliação dessa parceria será publicada

pela Secretaria Municipal de Assistência Social a Portaria com a designação do

Gestor da Parceria, e da Comissão Especial de Monitoramento e Avaliação a fim de

garantir os recursos humanos e apoio técnico.

8.1.1 Compete à Secretaria Municipal de Assistência Social e Conselho Municipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA a emissão de Relatório Técnico de

Monitoramento e Avaliação Financeira da Parceria;

8.1.2. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -
CMDCA e a Secretaria Municipal de Assistência Social a emissão de Relatório de

Monitoramento e Avaliação FÍsica da Parceria.

CLÁUSULA NONA - DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

9 Os recursos somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas

constantes do Plano de Trabalho ou para aplicação no mercado financeiro, nas

hipóteses previstas na Lei no 13.01912014, vedada sua utilização em finalidade

diversa da pactuada neste instrumento.

9.1 A programação e a execução financeira deverão ser realizadas em separado, de

acordo com a natureza e a fonte de recursos.

9.2 Toda movimentação de recursos no âmbito desta parceria será realizada

mediante transÍerência eletrônica, por meio da Transferência Eletrônica Disponível -
TED, Documento de Ordem de Crédito - DOC, débito em conta ou boleto bancário,

cheque, todos sujeitos à identificação eletrônica do beneficiário final e à

obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária. Os pagamentos devem ser

realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e

prestadores de serviços.

9,3 Os recursos transferidos pelo FIAEC não poderão ser utilizados para despesas

efetuadas em período anterior ou posterior à vigência da parceria, permitido o

Rua Duquc de Caxias. s/n - Setor 05 - knr I 00 Fone/tàx:(9'l)3315-1171 -CIIP: 68.i24-000 - llldorado do Cara!ás-PA
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pagamento de despesas após o término da parceria desde que a constituição da

obrigação tenha ocorrido durante a vigência da mesma e limitado ao prazo da

prestação de contas final.

9.3.1 O pagamento das verbas resci§órias da equipe de trabalho da organização da

sociedade civil poderá ser realizado ainda que após o término da execução da parceria,

desde que proporcional ao período de atuação do profissional na execução das metas

previstas no plano de trabalho e limitado ao prazo da prestação de contas final.

9.4 Os rendimentos de ativos Íinanceiros serão aplicados no objeto da parceria,

estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os

recursos transferidos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DIVULGAçÃO

10. Obriga-se a OSC, em razão deste Termo de Fomento, a tazer constar

identificação do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE - CMDCA E dA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

soclAl de Eldorado do carajás, nos formulários, cartazes, folhetos, anúncios e

matérias na mídia, assim como produtos e serviços da Parceria, tais como livros,

relatórios, vídeos, internet e outros meios de divulgação, observando a legislação

eleitoral vigente.

10.í A utilização de logomarca, brasão ou demais símbolos do Município deverão ser

previamente autorizados pela Assessoria da Comunicação do Município.

10.2 A OSC deverá divulgar na internet e em locais visíveis de sua sede social e dos

estabelecimentos em que exerça suas ações, todas as Parcerias celebradas com o

FIAEC.

CLÁUSULA DÉGIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO

11 Esta Parceria poderá ser rescindida quando:

11.1.í Ocorrer o descumprimento de qualquer das obrigações ou condições nela

estabelecidas;

11.1.2 Pela superveniência de normas legais ou razões de interesse público que a

RLra Duque de ('axias. sh - Setor 05 lim 100 - Fone/lax: (94) 33 l5- l 171 - CEP: 68.524-000 - Eldorado do Carajás-PA
E-mail. cmdcaeldorado,!!gmail.com.br
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torne formal ou materialmente inexequível;

í 1.1.3 For denunciada a qualquer tempo, por qualquer das partes mediante prévio

aviso com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias;

11.2 Nas hipóteses dos itene í1.1.1 dessa cláusula a reecisão poderá levarà:

1í.2.1 Suspensão temporária da participação em chamamento público ê impedimento

de celebrar Parceria ou contrato com órgãos e entidades do MUNICÍPIO, por prazo

não superior a dois anos;

11.3 Na hipótese do item 11.1.3 dessa cláusula a rescisão deverá gerar apuração

dos possíveis prejuízos gerados ao FIAEC.

1í.3.í Havendo constatação de prejuízo para o FIAEC, a OSC será suspensa

temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar

Parceria ou contrato com órgãos e entidades do MUNICíPIO, pelo prazo máximo de 02

(dois) anos;

11.4 Quando da conclusão, denúncia ou rescisão da Parceria, os saldos

financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das

aplicações financeiras realizadas, deverão ser devolvidos ao FIAEC, no prazo

improrrogável de 30 (úinta) dias.

12 As aquisições permanentes a serem adquiridos para a implementação das

atividades especiflcadas na cláusula segunda, deverão ser orçados e comprados pelo

valor médio de mercado, tendo como norteador os princípios da legalidade,

moralidade e economicidade.

12.1 Fica desde já Íormalizada a transferência da propriedade dos bens

permanentes dêcorrentes desta Parceria, após a consecução completa do objeto à

OSC na hipótese de melhor atendimento ao interesse social.

12.2 Na hipótese da cláusula 12.1 fica pactuado, que em caso de dissolução da

OSC após a aprovação da Prestação de Contas Final, a obrigatoriedade da

transferência dos bens permanentes gerados, em função dos recursos transferidos

para execução da Parceria, paru OSC de mesma natureza que garanta a

continuidade dos serviços públicos prestados e o interesse público coletivo e social.

12,3 Para casos de aquisiçôes de bens imóveis, a OSC deve apresentar

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS BENS PERMANENTES

Rua Duque de Caxias, s/n-Setor05 - kml00-Fone/fax:(94)3315-ll7l-CEP: 68.524-000 - Eldorado do Carajás-PA.
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comprovação de que se trata de valores praticados no mercado imobiliário local (ex:

valorbaseparacálculodataxadeIPTU),assegurandoaeconomicidade.Deve

tambémgarantir,naprimeiraPrestaçãodeContassemestral'aapresentaçãodo

contratodeCompraeVendaregistrado,asseguradoosvalorespraticadosno
mercadocomadevidacomprovaçãodeaferição,eRegistrolmobiliárioemnomedo

mesmo CNPJ da OSC celebrante deste Termo de Fomento, garantindo que o valor

repassadoÍinanciouaaquisiçãoemsuatotalidade,nãosendopermitido
financiamento parcial de bem e não sendo aceitos o uso dos recursos transferidos

para valores referentes às taxas e custas de transferência do imóvel'

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAçÃO

13APub|icaçãodoextratodopresenteTermodeFomentono,.SiteoÍicialdo
MunicÍpio" correrá por conta e ônus do Município'

CúUSULA DÉCIMA QUARTA- DO FORO

14 Fica eleito o Íoro da comarca de Eldorado do Carajás para dirimir os conflitos

decorrentes desta Parceria, com renúncia expressa de qualquer outro' por mais

privilegiadoquesejamedianteocorrênciapréviadetentativadesolução
ad ministrativa.

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este instrumento, que será assinado

pelaspartesparaquesurtaseusefeitosjurídicoselegais,emjuízoeforadele,sendo

extraídas as respectivas cópias, que terão o mesmo valor do original'

Eldorado do Carajás/PA, 

- 
de 
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2O22'

SECRETÁRN MUNICIPAL OE ISSISTÊXCIA SOCIAL
Ordenadora de DesPesa do FIAEC

CPF: xxx
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PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANçA E DO
ADOLESCENTE - CMDCA

GPF: xxx

TESOUREIRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANçA E DO
ADOLESCENTE - CMDCA

CPF: xxx

TESOUREIRO DA OSC
CPF:xxx
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